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  Naratívne a literárnoteoretické korelácie diskurzivity v románoch  

S. Rakúsa: hľadanie autora (nielen v časoch socializmu) 

 

Marek Mitka 

 
 

Narrative and Literary-theoretical Correlations of Discourse in Novels of S. Rakus: searching an 

Author (not only in the era of Socialism)  

The contribution maps the poetological constants notably of three key novels (Temporalne poznamky, 

Nenapisany roman and Excentricka univerzita) of the Slovak prose writer Stanislav Rakus (1940), 

which relates to the period and the theme mainly to the seventieth´s of the 20th century in 

Czechoslovakia. In the interpretative focus of this study are found primary protagonists of Rakús´s 

texts - especially Dušan Sakmár from Temporalne poznamky as a secondary school teacher of 

Slovakian language. He is a quiet, inconspicuous intellectual, enthusiastic interpreter, and an 

excellent observer who becomes a symbol of discrete, inconspicuous defiance to the perverse socialist 

regime. Socialism is intolerant and principally insensitive to literary and individual personal 

dispositions of Sakmar. The contribution, in these Rakús´s texts, reveals the form of the persecution of 

the main heroes and their subsequent social interaction in a new working area.                                                                                

Key words: Stanislav Rakús, literary theory, intellectual hero, campus novel, narrative and epic form 

of defiance, Nenapisany roman, Temporalne poznamky, Excentricka univerzita.  

 

Prozaika a literárneho vedca Stanislava Rakúsa (1940) by sme na pozadí vývinových 

špecifík vo svetovej literatúre mohli bezpochyby zaradiť k prúdu tzv. univerzitného románu 

(angl. the campus novel), ktorý sa etabloval najmä v anglosaských literatúrach, pričom na 

Slovensku sa až na niektoré žánrové či tematické výnimky veľmi nepresadil.1 Rakús pritom 

z celej tejto tradície absorbuje to najlepšie, čo za minimálne polstoročie žáner univerzitného 

románu ponúkol: jeho knihy na jednej strane pripomínajú rozprávačský modus operandi 

britského prozaika, dramatika a literárneho kritika D. Lodgea (1935; romány Profesorská 

rošáda, Svet je malý a i.), ktorý stavia predovšetkým na intelektualizme a humoristicky 

ladených situáciách; na druhej strane mu nie je cudzí ani tzv. nehumoristický typ 

univerzitného románu, saturujúci viac literárnoteoretické a pedagogické aktivity samotného 

protagonistu – ideálnym príkladom tu môže byť pomerne málo známy román Stoner (1965) 

                                                           
1 Popri avizovanom S. Rakúsovi sa v 90. rokoch 20. storočia v tomto žánri jednorazovo realizovali napr. E. 

Erdélyi a M. Vadas s poviedkovým románom, respektíve súborom satirických próz Univerzita (1996) a neskôr 

O. Bakoš s románom Katedra paupológie (2001). V oboch knihách dominuje výrazový modus absurdnej 

grotesknosti a iniciatíva plošne zosmiešniť celé spektrum postáv a inštitucionalizovaných úkonov viažucich sa 

na akademické vysokoškolské prostredie.    
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amerického spisovateľa J. Williamsa (1922 – 1994). Popri naznačenom a dobre „viditeľnom“ 

žánrovom vplyve pútajú Rakúsove prozaické texty pozornosť čitateľov i kritiky celkom 

očividnými, ale i skrytejšími jazykovo-štylistickými, respektíve estetickými kvalitami. 

Rakúsov spisovateľský „mandát“ je navyše o to legitímnejší (v zmysle disponovanejší), že 

osobnosť všestranne poučeného literárneho vedca sa tu ideálne dopĺňa o „polohy“ 

mimoriadne talentovaného rozprávača, takpovediac narátora natus. Túto binárnu 

(pre)dispozíciu si u Rakúsa všíma napr. aj literárny teoretik Z. Rédey: „Rakús je popri všetkej 

svojej literárnovednej erudícii jednoducho rodený rozprávač – a to je vidno: s takým espritom, 

prirodzenou výpovednou decentnosťou a zároveň suverénnosťou, štylizačnou 

kultivovanosťou a noblesou i technickou zvládnutosťou narácie vôbec, ako to predviedol aj v 

Nenapísanom románe, sa najmä v súčasnej domácej literatúre veru nestretávame často“.2 

Písať pútavo alebo inými slovami sujetovo či zážitkovo a pritom v každej svojej próze3 

explicitnejšie rozvíjať aj niektoré z ťažiskových tém vlastného literárnoteoretického výskumu 

nie je vonkoncom jednoduché. Vyžaduje si to obzvlášť jemný cit pre celok rozprávania, 

v ktorom musia nevyhnutne defilovať také typy postáv, ktoré svojimi intelektuálnymi, ergo 

charakterovými danosťami „unesú“ vysokú estetickú centrovanosť narácie a zároveň budú pre 

autora ideálnymi – uveriteľnými „artikulátormi“ teoreticky a pojmovo exponovaného 

diskurzu najčastejšie z oblasti literárnej vedy. Básnik a literárny kritik I. Hochel pri 

príležitosti recepcie Nenapísaného románu o vyššie spomenutom aspekte Rakúsovej epiky 

skonštatoval: „Stanislav Rakús je i teoretikom prózy, pričom jeho teoretické uvažovanie je 

náročné, nie je jednoduché porozumieť mu. Táto skutočnosť však Nenapísaný román nijako 

nepoznačuje, teda nepoznačuje ho negatívne. Prozaik zrejme postupuje podľa vopred 

                                                           
2 RÉDEY, Zoltán. „Temporálne poznámky“. In Excentrická univerzita. Rakús, Stanislav. Levice : KK Bagala, 

2008, s. 231.  
3 Nemáme tu na mysli skoršie autorove sujety – pars pro toto pohnuté osudy rodiny Gendúrovcov 

v rovnomennom texte alebo strhujúci elegický príbeh Jozefa Gomboja z novely Pieseň o studničnej vode – tie sa 

totiž vyznačujú diametrálne odlišnou ontológiou narácie, než s akou sa môžeme stretnúť v jeho textoch od 

začiatku deväťdesiatych rokov. Nebyť aj vonkajšej nápaditosti Rakúsovho rozprávačstva, ktoré svojou 

uhladenosťou a citom pre brilantnú vetu s charakteristickým dramatizmom samo o sebe púta pozornosť, mohli 

by sme nadobudnúť dojem, že nejde o toho istého autora. Tematickými a čiastočne i časovo-personálnymi 

filiáciami zviazaná trojica románových noviel Temporálne poznámky, Nenapísaný román a Excentrická 

univerzita tvorí k predchádzajúcim textom akoby autorský kontrapunkt. V protiklade k baladicko-heroicky 

vykresleným protagonistom z dedinského prostredia, vnútornej súdržnosti dejových línií, jednoznačnej sujetovej 

gradácii a zacieľovaniu na prekvapivú pointu v závere, je tu odrazu prítomná roztržitá, plachá, mimoriadne 

citlivá a intelektuálne disponovaná postava. V prípade knihy Temporálne poznámky by sa mohlo zdať, že 

nenadväzuje na tradíciu univerzitného románu, keďže zachytáva osudy stredoškolského učiteľa literatúry na 

večernej škole, avšak spôsob referovania o literárnych témach a napokon fakt, že Dušan Sakmár sa ocitá vo 

forme intertextuálnej výpožičky v závere Nenapísaného románu na akademickej pôde vedno s Adamom 

Zachariášom, tento dojem či predpoklad metodologicky vyvracia.      
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premysleného plánu, ktorý však z diela nevytŕča. Cítime v ňom aj radosť zo spontánneho 

písania“.4 Spontaneita prozaickej výpovede, ktorá by sa v Rakúsovom prípade mohla javiť 

problematickou, je podľa nášho názoru dosahovaná práve primárnou orientáciou na 

rozprávanie či presnejšie príbeh – jeho statickou projekciou (príbeh je tu najčastejšie 

reprodukovaný druhou osobou, ktorá ho poslucháčom projektuje ex post) a následnou 

parabolizáciou (fúzia tzv. mikropríbehov či zdanlivo banálnych, sujetovo heterogénnych 

elementov do prekvapivo kompaktného, skrze osobu spontánneho rozprávača organizovaného 

celku). Nebudeme azda príliš odbiehať od témy príspevku ak zdôrazníme, že rozprávačský 

štýl, zasahujúci v polohe ustáleného slohového postupu všetky lexikálne a textové zložky 

výpovede, je jednou z markantných čŕt každého epického diela. Epika a rozprávanie sa teda 

z hľadiska svojej ontológie prirodzene ocitajú v synonymnom vzťahu, ba samotný pojem 

rozprávanie nezriedka nadobúda štatút žánru či prinajmenšom konkrétneho typu literatúry, 

spoľahlivo vypodobiteľného vďaka explicitnému zameraniu na celok príbehu. Príbeh ako 

gnómická kategória, ktorá naplno spredmetňuje najmä požiadavku bezproblémovo 

reprodukovateľného deja, stojí vlastne i najbližšie ľudskej predstavivosti. Dalo by sa povedať, 

že tvorí elementárnu súčasť našej imaginácie. Literárny teoretik a predstaviteľ kognitívnej 

vedy M. Turner ide v knihe Literární mysl. O původu myšlení a jazyka ešte ďalej, keď hovorí, 

že príbeh, projekcia a parabola (presne v takomto poradí) tvoria základné princípy myslenia 

všeobecne a zohrávajú kľúčovú úlohu v literatúre i živote. Rozdiel je len v tom, že literatúra 

ich zviditeľňuje svojbytnými štylistickými prostriedkami, takže sa zdá, akoby boli vlastné iba 

jej, hoci naopak, práve „ony nám umožňují běžný život“.5 Vo forme príbehu sú zase 

organizované naše skúsenosti, uvažovanie i vedenie, ktoré usúvzťažňuje projekcia – ňou sa 

zvyšuje mentálna pôsobnosť príbehu: „jeden příběh nám pomáhá uvědomit si smysl jiného“6 

(parabola – v širšom zmysle metaforickosť – značí potom projekciu jedného príbehu do 

druhého). Pozoruhodné je, že príbeh ako takrečeno sémantický predpoklad narácie so svojím 

centrálne situovaným personálnym rámcom, zreteľne artikulovanou dejovou osou (špirálou?) 

a chronologickým temporálnym oblúkom nie je nevyhnutnou podmienkou vzniku epiky či 

spätne – rozprávania, avšak tento antagonistický predpoklad nás momentálne až tak 

nezaujíma.7 V súvislosti s vyššie citovanými Turnerovými myšlienkami je pre ďalšiu 

                                                           
4 HOCHEL, Igor. „Nenapísaný román“. In Excentrická univerzita. Rakús, Stanislav. Levice : KK Bagala, 2008, 

s. 231.   
5 TURNER, Mark. Literární mysl. O původu myšlení a jazyka. Brno : Host, 2006, s. 17.   
6 TURNER, Mark. Literární mysl. O původu myšlení a jazyka. Brno : Host, 2006, ibid.    
7 Hlavne tzv. postmoderná literatúra je v posledných desaťročiach na Slovensku dôkazom, že ústup od 

príbehovej prózy a následná tematizácia autorstva, kompozičných, respektíve textotvorných prvkov, 

intertextuality a pod. prináša o nič menej esteticky zážitkovú lektúru. Z mladších autorov povedzme tvorba V. 
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interpretáciu nami vybraných Rakúsových próz oveľa dôležitejšie ono „umožnenie bežného 

života“ vďaka projekcii a parabolizácii príbehov, pričom za slovo „umožnenie“ by sme mohli 

dosadiť aj výrazy ako „javenie sa“, „predstieranie“, „zdanie“ či „evokovanie“. Práve bežný, 

každodenný život v socialistickej – totalitnej spoločnosti, ktorý je napr. v Temporálnych 

poznámkach i Nenapísanom románe väčšinou iba tušene, náznakovo a netematicky prítomný 

v podobe nezvratne konštatovaných fakticít, vykazuje, z dnešného pohľadu azda 

prekvapujúco, deficitné neurotizujúce črty, ktoré hlavný hrdina prekonáva cieleným 

zapisovaním poznámok a drobných sujetov, senzitívnym pozorovaním okolitého sveta či 

skutočnosť (nanovo) konfigurujúcim rozprávačstvom. A práve táto exponovaná naratívnosť 

(permanentná vôľa k rozprávačstvu, resp. artistnej a zároveň zážitkovej narácii, ktorá je 

personalizovaná nielen skrze hlavného hrdinu, ale neraz aj vedľajšiu, epizodickú postavu) je 

v Rakúsových románoch iniciátorom a v konečnom dôsledku zárukou multifokálnej 

a recepčne ťažko ohraničiteľnej diskurzivity.8   

 Ako sme už naznačili vyššie, z typologického hľadiska spája Temporálne poznámky 

a Nenapísaný román nielen obdobie 70. rokov 20. storočia, teda v Československu etapa tzv. 

normalizácie, ale predovšetkým určitý, charakterovo zreteľne determinovaný model postavy, 

ktorej najvlastnejším toposom existencie je spoľahlivý azyl nočného mesta, kaviarne či baru, 

reštauračného vagóna, prítmia divadelnej skúšky, no ešte častejšie priestor neobyčajne 

minucióznych poznámok a rôznorodých zápiskov o každodennom svete. S tým ide, pravdaže, 

ruka v ruke fragmentárnosť, časová uvoľnenosť a „skicovanie“ výpovede, umožňujúce nadlho 

sa zdržať aj analýzou napohľad bezvýznamných detailov a javov na hranici povšimnuteľnosti. 

Železiarenský diár Dušana Sakmára, profesora slovenčiny na večernej škole pre pracujúcich, 

nereprezentuje v Temporálnych poznámkach len epizodicky vznikajúcu kroniku pitoreskných 

postojov, telesných detailov a anomálií, karikatúrne stvárnených situácií atď., ale spôsobom, 

akým tieto poznámky vznikajú, aj celkovo permanentne interpretačný, nedynamický prístup 

hlavného hrdinu k životu a zároveň i dominantný princíp rozprávania v tomto texte. Úvahy 

o protiklade mužského a ženského nosa v literatúre, o pánovi s dlhým nosom v diele Jonáša 

                                                                                                                                                                                     

Ballu či T. Horvátha reprezentuje rozprávačské majstrovstvo sui generis a pritom je ich próza v podstate takmer 

nereprodukovateľná, slovom „nepoddajná“ a vrcholne neprispôsobivá z hľadiska spätného uchopenia čitateľom 

– potenciálnym metanarátorom. Zvlášť Horváthove texty sú neraz implicitne i teoretickými rozpravami o vzniku 

a komunikačných možnostiach (nielen postmoderného) umeleckého diela.  
8 Pojem diskurzivita používame v kontexte tejto štúdie vyslovene interpretologicky – ako synonymum pre 

vysokú múzickú (percepčne náročnú) disponovanosť lektúry, ktorá si na druhej strane literárno-komunikačného 

kanála (osi) vyžaduje ideálneho, ergo: diskurzívneho (termín J. Števčeka), múzického (S. Rakús) či modelového 

(U. Eco) čitateľa. O ekvivalencii uvedenej typológie čitateľov uvažuje napr. literárny vedec a prekladateľ M. 

Andričík (pozri My „nerortyovci“... alebo načo je nám taká kritika? In Romboid. 2003, XXXVIII, č. 9, s. 76 – 

78). 
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Záborského a zároveň nadmernom vyvinutí tohto fyzického orgánu u študentky Jolany 

Tirpákovej; o kolegyni Margite Pistorovej a jej radostnom a dokonale pohrúženom jedení 

francúzskeho šalátu i po skončení prestávky, „keď už riaditeľom lomcuje neovládateľný 

hnev“9; o rozbíjaní kávovej súpravy Michala Austa ako „prejavu bujarej vitality“10 riaditeľa 

školy Antona Komorovského; o leukoplaste, údeninách či použití vaty ako prostriedku v boji 

s prievanom v jednom z uší Juraja Zaťka a pod. sa tak stávajú absolútne vyčerpávajúcou 

problematikou Rakúsovej novely, dôkazom vrcholného zaujatia maličkosťami a za bežných 

podmienok okrajovými, marginálnymi javmi, ktoré tu však z pozície akejsi nanajvýš 

zbezbolestňujúcej konfrontácie, a preto s povzneseným pokojom, jemne upozorňujú na v 

podstate monštruóznu dobu, ohrozujúcu práve také osobnostné typy, akým je aj profesor 

Dušan Sakmár. Literárny teoretik J. Briškár k naznačenej dichotómii pomerov 

v Temporálnych poznámkach hovorí: „Próza Stanislava Rakúsa pôsobí duchom zmierenia. 

Nepriaznivé reálie normalizovaného Československa začiatku sedemdesiatych rokov 

predstavuje ako rámec prekvapujúco zmysluplného naplnenia jednotlivého ľudského života. 

Čítajúc Temporálne poznámky, akoby sme otvorili objemnú, predpokladanými aj čudnými, 

veľkými, ale aj malými, bezcennými predmetmi preplnenú Sakmárovu tašku. Nachádzame tu 

odkazy na neosobnú ´dobu´ a jej autoritatívnu, tvrdú, zdanlivo nespochybniteľnú skutočnosť 

(...). Na druhej strane sa tu možno stretnúť s obšírnym opisom periférnych javov, ktoré pre 

svoju jednoduchosť, spätosť s osudmi konkrétneho človeka ako bezvýznamné a málo 

reprezentatívne nefigurujú v učebniciach, vtedy aj dnes zostávajú nedocenené“.11     

Dispozícia Rakúsovho rozprávača vyjadrovať sa spontánne, farbisto a živo o neraz 

ťažko pomenovateľných skutočnostiach, nanovo jazykovo prehodnocovať a zvýznamňovať 

vzťah človeka a jeho humanizujúceho pôsobenia k akokoľvek individualizovaným prejavom i 

tej najrôznorodejšej spoločenskej society, má svoje presvedčivé vyústenie 

v neopakovateľnom, nezáväzne plynúcom, distingvovanom umeleckom tvare. Rakúsove 

románové novely z neskoršieho obdobia sa možno preto na prvý pohľad javia ako čisto 

satirické férie, panoptikálna mixtúra humorne ladených mikropríbehov, naskrze smiešnych 

výjavov a s rozprávačskou virtuozitou podaných sekvencií situačnej komiky z učiteľského či 

divadelného prostredia, kde na seba narážajú na jednej strane alkoholické peripetie, ľudské 

slabosti a poklesky a na strane druhej výnimočnosť hlavného hrdinu, jeho múzickosť a 

                                                           
9 RAKÚS, Stanislav. Temporálne poznámky. Levice : Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 

2006, s. 129.  
10 RAKÚS, Stanislav. Temporálne poznámky. Levice : Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 

2006, s. 11.  
11 BRIŠKÁR, Juraj. O mačkách a ľuďoch – k diskrétnym podobám diferenciácie postáv (Stanislav Rakús – 

Temporálne poznámky). In Elementárne situácie v literatúre. Briškár, Juraj. Levoča : Modrý Peter, 2005, s. 131.  
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charakter. V. Barborík na margo počínania Dušana Sakmára v podobnom kontexte výstižne 

poznamenáva, že tieto svoje diskurzívne vlohy, ak nie priam talent, prakticky neustále 

„...prenáša aj do každodennej životnej prevádzky; jej tlak vyrovnáva privátnymi poznámkami, 

svojskou skripturálnou terapiou, ktorá sa môže stať až akousi novodobou ´útechou z písania´. 

Pozorovateľ a priamy účastník životného diania vníma, prehodnocuje a prepisuje 

všednodennú empíriu prostredníctvom osobného vzdelanostného filtra, cez kultivovanosť 

literárne fundovaného a literatúrou zaujatého človeka – zažité zhodnocuje predovšetkým 

esteticky...“.12 Tu sa napokon dostávame i k jadru Rakúsovho literárneho majstrovstva, 

tkvejúcom v spôsobilosti rozprávať tak, že aj veci, ktoré sami osebe navzájom vôbec 

nesúvisia, sú časom akceptovateľné v rámci originálneho, príťažlivého celku. Rozprávanie, 

ktoré sa z neutrálneho nástroja epiky mení na špecifickú kvalitu, tak vyznieva neobvykle 

oslobodzujúco, pretože štatút poznámok, pracovných zápiskov, náhodných postrehov či 

(auto)citácií sa môže v hocakom časovom pláne rozvinúť do oveľa širších tematických 

(diskurzívnych) korelácií, alebo naopak – ostať v rovine jednotlivosti, záblesku problému, čo 

sa opäť zjavuje s novou intenzitou, až keď sme naň takmer zabudli. Autorovho rozprávača by 

sme mohli pripodobniť k aristokratovi – keďže ho „netlačí“ nijaká vonkajšia skutočnosť, 

napr. logické napredovanie fabuly, resp. časové limity narácie, môže zoširoka a súčasne do 

čoraz väčšej hĺbky rozpracovávať podnety, líšiace sa iba malými rozdielmi. To je podľa 

všetkého aj indícia, ktorá vedie k explikácii všeobecnejšieho dojmu, že Rakúsovo písanie sa 

začína od Temporálnych poznámok zlievať akoby do jediného veľkého textu. Upustením od 

línie „príbehu“ a uprednostnením „štruktúry príbehov“ (v zmysle M. Turnerových 

teoretických náhľadov: parabolizovaním empírie jej bezprostrednou projekciou cez 

arteficiálny, estetický znakový kód) sa Rakús v aktuálnych dielach (povedané jeho 

teoretickým jazykom) navyše definitívne vzďaľuje od oblasti kompetencií sémantického 

čitateľa smerom k semiotickému. Sujety konania a vzťahov uvoľňujú miesto sujetom 

hovorenia, počúvania a vnímania. Nemenej dôležitý je napokon i fakt, že fundovaný jazyk 

literárnej teórie alebo prinajmenšom jej metodologické východiská začínajú u Rakúsa bez 

problémov fungovať v prozaických textoch. 

Spôsob, akým Sakmár uvažuje o svete, pohybuje sa v ňom a zaznamenáva ho sa 

dostáva do kontradikcie s osobnostnými a spoločenskými očakávaniami, ktoré akcentuje 

socialistická diktatúra: presný, ba miestami bezmyšlienkovitý rytmus práce, angažovanosť v 

                                                           
12 BARBORÍK, Vladimír. Poznámky na margu doby. In Temporálne poznámky. Rakús, Stanislav. Levice : 

Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 2006, s. 157. 
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organizáciách, servilnosť voči bezduchým autoritám a uniformne naoktrojovanému poriadku 

či rôznym, často nezmyselným predpisom a nariadeniam atď. Socialistický človek so svojimi 

zjednodušeniami a kolektívnym, ideológiou ovládaným vedomím je tu v príkrom rozpore so 

Sakmárom, ktorý stelesňuje silnú individualitu, kreatívnu intelektuálnu hĺbku, prenikavý 

úsudok a slobodného ducha. Bytostný nesúlad socialistického modelu vyučovania 

(reprezentovaný absurdnými úkonmi a metódami Sakmárovej kolegyne – presvedčenej 

komunistky Fluxovej) a tým, ako svoje hodiny literatúry realizuje Dušan Sakmár, si všíma aj 

A. Kalamárová: „V okamihoch, keď Sakmár – čitateľ prihliada k veciam, koľajniciam, 

pomníkom či čiarke, ktorá nemá byť v Košickom večerníku, sa jeho prístup k životu 

a literatúre zreteľne odlišuje od vnímania umenia a sveta jeho kolegyňou Fluxovou. Tá pri 

vyučovaní literatúry využíva šrafovaciu metódu. Je presvedčená, že použitie červenej či žltej 

farby pomôže študentom večernej školy pochopiť hlavnú ideu textu. Jej prístup je založený na 

zjednodušovaní zložitej a ťažko pretransformovateľnej podstaty umeleckého diela do jednej 

idey a jedného posolstva, ktoré si má každý študent osvojiť identicky. Obdobný prístup sa 

prenáša aj do jej vnímania sveta a konformnosti s dobou“.13 Sakmárovou doménou, ako to 

napokon plne indikuje už samotný titul Rakúsovej knihy, sú poznámky – nielen tie, ktoré si 

zaznamenáva do Železiarenského diára (označenie „temporálne“ – zachytávajúce udalosti 

podľa jednotlivých dní, týždňov a mesiacov v kalendári – tu vlastne nekorešponduje 

s realitou), ale i tie vyexcerpované z rozličných regionálnych periodík, svedčiace však o 

neprirodzenom „krivení“ reálneho života všetko prestupujúcou a intenzívne deformujúcou 

ideológiou. Tak napr. v košickom Večeri objavuje Sakmár správu nasledujúceho znenia: 

„Včera popoludní pracovníci psychiatrickej kliniky na čele s prednostom v rámci záväzku na 

počesť 50. výročia vzniku ZSSR a 55. výročia VOSR sa pustili do jesenného upratovania. 

A výsledok – lístie zo záhrady zmizlo a aj dvor ostal čistý“,14 ktorou – pre jej nechcene 

subverzívne, frapantne deformačné vyznenie – plánuje prekvapiť aj svoju manželku Štefku. 

Poznámkovosť či poznámkovanie ako bazálny výstavbový princíp Rakúsovej prózy tu zaiste 

nie je zvolený náhodne – toto Sakmárovo miestami až obsedantne pôsobiace počínanie môže 

na pozadí normalizačných komunistických praktík a neduhov, ktoré si ako nástroj prežitia 

osvojili viacerí občania socialistickej spoločnosti (korupcia, donášanie agentov ŠtB, vzájomné 

udavačstvo a sledovanie tzv. protištátnej činnosti a pod.) vzbudzovať u okolia pocity 

                                                           
13 KALAMÁROVÁ, Alžbeta. Problém viditeľného a neviditeľného v próze Stanislava Rakúsa Temporálne 

poznámky. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. Součková, Marta 

red. Prešov :  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 181 – 182.  
14 RAKÚS, Stanislav. Temporálne poznámky. Levice : Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 

2006, s. 92. 
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nedôvery, strachu, ba až otvorenej antipatie. Na dobovo podmienenú ontologickú bipolárnosť 

zaznamenávaných poznámok v bezprostrednej súvislosti s Rakúsovou románovou novelou 

pregnantne upozorňuje literárny vedec M. Hamada: „Temporálne poznámky si robí fízel 

a udavač rovnako ako Dušan Sakmár, ba v nejednom prípade by sa ich texty mohli aj 

obsahovo zhodovať, ibaže obaja svojimi poznámkami sledujú úplne rozdielne ciele. Fízel 

nimi pomáha pri potláčaní a diskriminovaní ľudskej jedinečnosti človeka v mene ´ušľachtilej´ 

doktríny na premenu sveta a človeka, a Sakmár či Rakús nimi sleduje ľudskú túžbu zachovať 

prirodzený svet a prirodzeného človeka...“.15 Prirodzenosť, resp. živelnosť počínania sa 

protagonistovi stane napokon aj osudnou – avšak nie v spojitosti s neprestajne zapisovanými 

poznámkami v Železiarenskom diári (ako sa Sakmár pôvodne obával), lež v spojitosti 

s konaním, s ktorým je v úvodnej sekvencii Temporálnych poznámok bytostne nestotožnený i 

samotný Sakmár: v úsilí eliminovať hrozivo narastajúce meškanie na vyučovanie, rozhodne 

sa na príchod do školy použiť zadný vchod. Toto rozhodnutie ho ale dovádza k pomerne 

riskantnému a navyše nechcene zviditeľňujúcemu činu – vyštveraniu sa na múr, čo oddeľuje 

školský pozemok od kovoprevádzky a následnému zoskoku (či skôr mierne koordinovanému 

pádu) do trávy a lístia. J. Briškár na margo novej situácie, v ktorej sa hlavný hrdina ocitá iba z 

nevyhnutnosti, podnetne konštatuje: „Na okamih tak tento plachý, nevýbojný učiteľ literatúry 

zaujíma neprehliadnuteľne dominantné postavenie. Akoby sa stal sochou, navyše na 

podstavci. Jeho úzkostlivosť a obava pred konfliktom paradoxne vedie k situácii, ktorá je 

svojou neprirodzenosťou Dušanovi Sakmárovi nadovšetko cudzia. Zasiahnutý ´cudzím, 

hrozivým pocitom monumentality a viditeľnosti´ ako nejaký romantický hrdina najprv vystúpi 

nad ostatných, a vzápätí nato padá ´do trávy a októbrového lístia´“.16 Vyššie opísaný 

Sakmárov počin „prečnieva“ v metaforickom i fyzickom zmysle nad očakávanú a jedinú 

tolerovanú normalitu natoľko, že ako anomálne, opovážlivo narušujúce a vo vzťahu k 

spoločenskému poriadku subverzívne vyhodnotia Sakmárovo správanie aj jeho vlastní 

študenti, ktorí zástupcovi riaditeľa podajú o spomenutých faktoch podrobný (a ako inak – 

anonymný) raport. Nevedno, aké sú naostatok konzekvencie tohto činu a následného udania, 

no vzhľadom na spoločensko-politické pozadie novely je konečný rezultát viac než 

prediktabilný. V naznačenom ohľade predstavuje akési dopovedanie či poukázanie na fatálne 

dôsledky ešte menej radikálnych činov v období „hlbokej“ totality rozprávanie o Adamovi 

Zachariášovi v Rakúsovom Nenapísanom románe. 

                                                           
15 HAMADA, Milan. „Temporálne poznámky“. In Excentrická univerzita. Rakús, Stanislav. Levice : KK 

Bagala, 2008, s. 230.   
16 BRIŠKÁR, Juraj. O mačkách a ľuďoch – k diskrétnym podobám diferenciácie postáv (Stanislav Rakús – 

Temporálne poznámky). In Elementárne situácie v literatúre. Briškár, Juraj. Levoča : Modrý Peter, 2005, s. 122.  
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Kým Temporálne poznámky ponúkajú exkurzmi do Sakmárových záznamov umenie 

decentnej reflexie s odkrývaním mnohorakých súvzťažností života, literatúry (presnejšie 

literárnosti) a subjektu, ktorý v dovtedajšej autorovej tvorbe nemá obdobu; Nenapísaný román 

je skrze svojho protagonistu – vysokoškolského pedagóga a prozaika A. Zachariáša – 

posunutím známej optiky v analogickom dejinnom rámci do miestami teoretického výkladu. 

Nie sú to len úvahy o autorovi, autorstve (Zachariáš nemôže byť z ideologických dôvodov 

reálnym autorom svojej novely Profesor Ambel), zmysle kompozičného členenia prozaického 

diela, „typológii lyrického, epického a dramatického autora“17 a pod., ale vďaka krajskému 

metodickému centru a ním publikovanému „zborníku víťazných prác pedagogického 

čítania“18 aj časť diplomovej práce študenta Jozefa Túra o produkcii textu, ktorú tomuto 

nešikovnému diaľkarovi v bezradnosti nadiktoval sám Zachariáš.19 Tento z literárneho 

hľadiska o čosi mladší hrdina sa v komparácii s Dušanom Sakmárom javí ako jeho 

charakterový derivát – defenzívnosťou životných postojov, intelektuálnym osobnostným 

rozmerom, interpretačným talentom a napokon i pracovným štatútom (vysokoškolský učiteľ 

literatúry). Ba čo viac, tieto dve postavy sa na predposlednej strane Nenapísaného románu 

aspoň v prenesenom slova zmysle na okamih stretávajú. Zachariáš, hľadajúc autora pre svoju 

novelu Profesor Ambel, si odrazu spomenie na kolegu z univerzitných štúdií, no zároveň sa na 

ploche tejto sekvencie do dôsledkov odhaľuje posudzovateľská mašinéria predložených 

rukopisov a kvázidôvody ich nevydania: „Zachariáš sa s ním (D. Sakmárom – M. M.) spoznal 

ešte na vysokej škole, no až prednedávnom, keď v zborníku baladických príbehov natrafil na 

jeho poviedku o tragickej smrti osemročného dievčaťa, sa na tohto svojho bývalého, o štyri 

                                                           
17 RAKÚS, Stanislav. Nenapísaný román. Levice : Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 2004, 

s. 106. 
18 RAKÚS, Stanislav. Nenapísaný román. Levice : Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 2004, 

s. 86.  
19 Takýto, ak nie oveľa intenzívnejší, teoretizujúco ladený profil dosahuje i rozprávanie geniálneho študenta 

a extrovertného rétora Viktora Pavloviča Bochňu v Rakúsovej Excentrickej univerzite. Tu sa však výrazovo mení 

a zrejme aj pod vplyvom markantnejšieho vekového rozdielu v neprospech svojich ročníkových kolegov a 

spolubývajúcich v študentskom domove ako i kontradikčného charakterového a múzického (vy)modelovania 

postáv v Bochňovom poslucháčskom okolí (najmä Petra Ledera), inklinuje k pólu menej pravdepodobnej, hoci 

stále vzrušujúco pôsobivej exhibície. Jednako, ak sa Rakúsovi v troch nami menovaných knihách podarilo 

s veľkým úspechom transformovať literárnoteoretické východiská svojho bádania do prózy, čiže urobiť z nich 

integrálnu, nenásilnú, ba mnohokrát nenápadnú súčasť epiky, potom treba jedným dychom dodať, že jeho 

rozprávačstvo ako tvorivý naturel a vytrvalo analyzujúci, no pritom láskavo zmierujúci postoj k svetu explicitne 

prenikol aj do literárnej vedy. Rakúsova Poetika prozaického textu (1995) je bytostným zosúladením teórie 

s literatúrou alebo lepšie: vedy s umením. Jeho kľúčové teoretické dielo nie je „len“ poetikou prozaického textu, 

ale i živelne prozaickým, číro naratívnym aktom referovania o hľadaní primeranej formy teoretického diskurzu 

v literatúre (a diskurzivity, ktorú tzv. vysoká literatúra prirodzene produkuje). Písať práve takto – bez jediného 

zastavenia, vyznačenia kapitoly, podnadpisu či grafického odčlenenia, skrátka technického predelu 

(mimochodom postup, akým sú zaznamenané napr. Temporálne poznámky) – signalizuje ochotu vertikalizovať 

rozprávanie o látke, téme, probléme a tvare nielen ako význam sprostredkujúce, ale význam produkujúce gesto.     
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roky mladšieho kolegu zo štúdií rozpamätal a obrátil s prosbou, či by nemohol pod jeho 

menom vydať svoju novelu Profesor Ambel. Jej cesta k čitateľovi sa však zasekla už vo 

vydavateľstve. Oddelenie pôvodnej tvorby posudzovateľskú procedúru ani neotvorilo. Dôvody 

svojho zamietavého redakčného postoja vtesnalo do strohých formulácií na poslednej strane 

textu: Abstraktný humanizmus. Narážky. Absurdné situácie a tendencie“.20 To, čo v 

Temporálnych poznámkach „osciluje“ akoby v medziriadkovom – tušenom, implicitne 

prítomnom priestore, je v Nenapísanom románe formulované explicitne, ako existenciálny 

rezultát tlaku neúprosnej doby – Zachariáš nielenže nemôže pod svojím občianskym menom 

nič publikovať, z čisto ideologických dôvodov musí najprv odísť z filozofickej fakulty („...v 

kritických rokoch účinkoval v rozhlasovom vysielaní, ktoré člen hodnotiacej komisie docent 

Bartoš označil za podvratné a nepriateľské“21) a v samom závere knihy pravdepodobne 

rezignovať aj z postu pomocného dramaturga v divadle. Jediná, komunistickým režimom 

tolerovaná podoba autorstva sa pre Zachariáša črtá vo forme minucióznych zápiskov, útržkov 

rozprávaní a najrozmanitejších poznámok, mimovoľne produkujúcich i predbežné, pracovné 

názvy kapitol väčšieho prozaického celku, ktorému Zachariáš plánuje dať titul Nenapísaný 

román: „Dá tam i úryvok z Profesora Ambela. A spolu s úryvkom aj iný humanizmus, iné 

absurdné situácie a tendencie. Postavy a epizódy, to, čo si zapisoval pre seba, presunie do 

celku, ktorý bude mať také isté, k nemu samému smerujúce zameranie. Tento úmysel mu 

priniesol úľavu, lebo si uvedomil, že nič z toho, čo by tam mohlo byť, nebude musieť meniť, 

zahmlievať ani vypúšťať“.22 Toto Zachariášovo autorské gesto predstavuje formulovanie 

jednoznačného osobného názoru; je kurtoáznym, výsostne jemným a premyslene 

intelektuálnym zhmotnením kultúrnej revolty, pre ktorú, žiaľ, vtedajšia doba nemala 

pochopenie ani trpezlivosť. Čo je ale z dnešného pohľadu najdôležitejšie: postava Adama 

Zachariáša so svojím prozaickým, neúprosnou realitou motivovaným fikčným svetom si 

konečne našla reálneho autora – je ním Stanislav Rakús.            

 

 

 

 
                                                           
20 RAKÚS, Stanislav. Nenapísaný román. Levice : Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 2004, 

s. 156 – 157. 
21 RAKÚS, Stanislav. Nenapísaný román. Levice : Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 2004, 

s. 28.  
22 RAKÚS, Stanislav. Nenapísaný román. Levice : Koloman Kertész Bagala – L. C. A. Publishers Group, 2004, 

s. 157. 
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