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dominik tataRka a sÚČasnÁ REcEpcia jEho 
Života a diEla. 

ÚVoDné sloVo

Mária Bátorová
Univerzita Komenského v Bratislave

na začiatku tejto oficiálnej časti by som chcela požiadať o minútu ticha za 
nášho kolegu, historika z Historického ústavu saV a dobrého priateľa doktora 
milana zemka. Ďakujem.

Dr. zemko mal mať druhý referát, aby priblížil z historického hľadiska čas 
a dobu premien 20. storočia na slovensku, podmienky, v ktorých Dominik Ta-
tarka žil a tvoril. Žiaľ, stihol si vypracovať len tézy.

Dovoľte mi, aby som v tomto krátkom úvode, teda v čase, ktorý sme si vy-
týčili na referáty, zosumarizovala, ako meno Dominik Tatarka rezonuje v našej 
súčasnej kultúre. Čiže budem vychádzať z toho, čo som zažila s monografiou 
Dominik Tatarka slovenský Don Quijote za tohto polroka, odkedy sa rôznym 
spôsobom pripomína Tatarkova storočnica a kniha vstúpila do mnohých diskur-
zov. niečo z toho už niektorí viete, tak sa ospravedlňujem, že budem niektoré 
skúsenosti aj opakovať. 

ako viete, Tatarkovým životom a dielom sa zaoberám niekoľko desaťro-
čí. môj prístup k tejto téme bol spočiatku osobný, pretože Tatarka patrí medzi 
spisovateľov-disidentov a na tento typ spisovateľov sa môj výskum od počiat-
ku zameriava. Či už je to jozef Cíger Hronský alebo pavol strauss, o ktorých 
monografie vyšli pred Tatarkovou monografiou. Disidentstvo, ako aj každý iný 
stav vylúčenia a ostraktizácie mimo oficiálnej politickej a umeleckej scény, za-
chytáva mnohé črty svojho času, preto je zaujímavé a presahuje rámec literár-
novedného výskumu smerom k histórii, sociológii či antropológii a politológii. 
preto sme sa tu stretli v takom rozličnom spektre a z rozličných odborov. preto 
som potrebovala aj históriu ako pozadie pre literatúru a kultúru vôbec. metóda, 
ktorou sa takto pristupuje k predmetu výskumu (teda literárnemu dielu), je vo 
svojej podstate komparatistická a oveľa zložitejšia než striktná literárnoteore-
tická metóda, no je vo svojej výslednej podobe konkrétnejšia a zároveň kom-
plexnejšia, a teda aj prakticky využiteľná. Tento postup počíta so všetkými do-
stupnými prameňmi, ktoré môžu pomôcť pri odpovediach na otázky vedeckého 
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výskumu. Vedome obchádza postmodernú inštrukciu zanedbania archívov, au-
torských výpovedí v akejkoľvek podobe. naopak, počíta s autorom v plnej mie-
re, najmä ak on sám, ako to je v Tatarkovom prípade, upozorňuje na autobiogra-
fickosť svojej tvorby. pritom však táto metóda nezanedbáva text, jeho analýzu 
a interpretáciu. Text je základnou zložkou výskumu, teda to, čo Tatarka napísal, 
vlastne preto začína človek skúmať, že ho text autora zaujal. Čiže ten text je 
veľmi podstatný, je to základná zložka výskumu, ktorá sa nachádza v prvotnom 
impulze výskumu a cez ktorú sa dokladajú (alebo aj nie) rozličné výskumné 
tézy. Text je explikačný a demonštračný, ale najmä dôkazový materiál.

Takto koncipovaný výskum diela Dominika Tatarku som, ako viete, potom 
publikovala v monografii Dominik Tatarka slovenský Don Quijote vo vyda-
vateľstve Veda koncom roka 2012. prvá prezentácia knihy bola na pravidelnej 
česko-slovenskej konferencii v Brne, ktorú usporiadal prof. pospíšil. Každo-
ročne to robí už 16 rokov a na nej sa prezentovala táto kniha prvýkrát, teda ref-
lektovali ju Česi. s českým disentom mal Tatarka veľmi dobré vzťahy, vlastne 
to bola jeho skoro jediná opora. V istom momente to boli ľudia, na ktorých je-
diných sa mohol obrátiť a spoľahnúť. Ďalšia prezentácia bola v Kongresovom 
centre vedy, na ktorej ste niektorí participovali či už diskusnými príspevkami 
alebo referátom ku knihe. príspevky vyšli potom v odbornom časopise Ústavu 
svetovej literatúry alebo v slovenských pohľadoch, alebo v pravde ako recen-
zie. Kniha mala počas 1. polroka Tatarkovej storočnice – teda presnejšie od 
februára do júna 2013 – deväť prezentácií.

môj poznatok z rozličných diskusií s rozličnými osobnosťami nášho verej-
ného života je nasledovný: Tatarka ako výrazná osobnosť po stránke umeleckej 
a politickej je dodnes iritujúcou postavou. aj v dnešnej kvázidemokratickej 
dobe je to tak.

mnohí mi v osobných rozhovoroch vyčítali, že som „odpustila“ Domini-
kovi Tatarkovi jeho pamflet proti slánskemu, Clementisovi, Gemünderovi 
a ostatným (j. Vanovič pre toto nenapísal napríklad úvod, o ktorý som ho žiada-
la, pretože som našla jeden jeho obdivný list v pamatníku národního písemnic-
tví, kde písal Tatarkovi, ako veľmi ho obdivuje. oslovila som ho, mysliac si, že 
by aj on ako disident, ktorý zažil po šesťdesiatom ôsmom roku tieto represálie, 
aj ako literát, mohol niečo k tomu povedať. odmietol to.) pamflet som potom 
v knihe v plnom znení publikovala, nech táto šepkanda okolo tohto skončí. 
nikto sa nezaoberá povedzme štýlom toho príspevku, ktorý je len akýsi hyste-
rický, pod tlakom napísaný pamflet. Keby profesor Kačala zobral do ruky tento 
text a urobil analýzu, tak by jasne táto skutočnosť vyplynula na povrch. mnohí 
mi vyčítali, že som neodsúdila Tatarkove navrávačky a písačky ako nemorál-
ne, ako pornografiu a že som sa týmito dielami vôbec zaoberala. no k tomu 
len toľko: keď bola prezentácia vo Viedni, čítal úryvok z písačiek, ktorý je aj 
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v tejto knihe, herec juraj Kukura a ako čítal, naraz uprostred čítania z písačiek 
mu zobralo hlas a taký bol dojatý, že chvíľu nemohol ďalej čítať. a celá sála 
s ním... Tá prezentácia bola veľmi kvalitná, plná sála zainteresovaných ľudí, 
žiaľ, o Tatarku sa zaujímajú možno viac v zahraničí... Teda zistila som, že ľudia 
– obyčajní čitatelia – vidia len povrch, no zvláštne je, že aj odborníci vidia len 
povrchne. Tatarka považuje vzťah, ktorý je aj sexuálny v danom momente za 
hlbokú lásku. od stredoveku boli láska a smrť dve zásadné, základné entity, na 
ktorých stála celá literatúra.

Ba vyčítajú mi, že som sa vôbec zaoberala Tatarkom. a tak som pochopila, 
prečo na slovensku od roku 1989 žiadna monografia o Tatarkovi nevznikla. ani 
Ústav slovenskej literatúry saV k storočnici Tatarku žiadne výstupy nepripra-
vil, ktoré by, povedzme, šli cez televíziu, ktoré by prebehli médiami, ktoré by 
sa niekde evidovali a zachytili. Bola niekde mimo Bratislavy, myslím v Trnave 
konferencia. K tomu možno vyjde zborník, ale keď si pozriete televíziu alebo 
rozhlas, idú staré filmy a relácie... Čiže také zvláštne veci sa dejú... V televízii 
idú staré filmy, v ktorých vystupujú ľudia, ktorým sa Tatarka politicky zišiel po 
roku 1989, ba ktorí sú už medzitým mŕtvi, čiže inovujú sa staré zásoby, no nový 
výskum sa nekoná. a tento autor sa spomína pri rozličných diskusiách veľmi 
povrchne a s dôrazom len na vlastné zážitky s ním. ak sa však tieto nezapoja do 
širšieho historicko-spoločenského, politického či umeleckého kontextu, majú 
len nízku výpovednú hodnotu; len jedného indivídua, čo je tiež hodnota, nepo-
pieram, ale ak sa ona nenapojí na širší kontext, ostáva Tatarka akoby roztrieš-
tený na mnohé impresie. a to nestačí na takú veľkú a najmä zložitú osobnosť.

aj publikované kritiky, ako povedzme kritika Tatarku od a. Hykischa 
v slovenských pohľadoch, sú povrchné, subjektívne a nevyargumentované. 
Toto je závažné, že ak je aj niekto kritický, neargumentuje nijakým spôsobom, 
iba hlása svoj vlastný názor, čo je nekorektné, vo vede, povedzme, celkom 
neprípustné.

Teda skúsenosť s výskumom Tatarku, ako ostatne aj s výskumom pavla 
straussa a j. C. Hronského, mi priniesla smutný poznatok o tom, že slovenské 
politické, vedecké, historické, umelecké, axiologické (teda vedomie o vedomí 
hodnôt), teda intelektuálne vedomie všeobecne, je nediferencované, a teda plo-
ché, s tendenciou k jednoznačnosti, jednostrannosti, a teda k nedemokratické-
mu posudzovaniu. nie k uvažovaniu, ale odsudzovaniu. Čo je veľmi zvláštne 
po dvadsiatich rokoch, keď sa už môže uvažovať nahlas.

je to smutné zistenie, pretože v porovnaní s inými krajinami naše prostredie 
naznačuje a vykazuje nerozvinutosť názorovej škály, neschopnosť akceptovať 
iný názor, ťarbavosť a lenivosť myslenia v rozličných oblastiach intelektuálneho 
života. Tak napríklad, aby som spomenula len jeden taký príklad za všetky. 
nemecká literatúra, ktorá pod nacistickým nátlakom slúžila fašizmu, po vojne 
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jasne musela rozlíšiť a rozdiferencovať produkciu autorov, ako bol napríklad 
Gerhart Hauptmann, ktorého kultúrna inštitúcia „Gerhart Hauptmann Haus“ 
stojí a funguje dnes v Düsseldorfe. To bol autor, ktorý kolaboroval s fašizmom, 
ale je to veľký dramatik. Čiže nechali si ho ako autora a odmietli ho ako po-
liticky zdiskreditovaného človeka. Čiže nejakým spôsobom sa treba k týmto 
sporným postavám postaviť.

naši myslitelia sa utiekajú v lepšom prípade k vlastnej skúsenosti, ktorú 
vyhlasujú za všeobecnú. V horšom prípade sa prikláňajú naši posudzovatelia 
k tým či oným názorom podľa lukratívnosti a väčšej šarže ich nositeľa, pre-
tože vlastný názor nemajú. Takéto prístupy sa však podobajú klebetám, ktoré 
antropológovia začleňujú do svojho vážneho vedeckého výskumu ako veľmi 
starý sociologický fenomén, ktorý tvorí základ sociálnej interakcie (Baron – 
Cohen, 1995). Klebety patria k najzákladnejším ľudským aktivitám. prepáčte 
tento krátky, ale k tejto téme výsostne relevantný diskurz k tejto výskumnej 
otázke antropológov, lebo podľa mňa väzí táto averzia voči Tatarkovi práve 
v tom, že sa o ňom hovorí negatívne. Už na začiatku antropologického 
výskumu – začiatkom 20. storočia – ukázal totiž antropologický výskum tzv. 
primitívov (malých kmeňových spoločností), že ich príslušníci sú najzarytejší 
a najvytrvalejší klebetníci (radin, 1927). iní bádatelia melville Herskovitz 
a james West (1947, 1945) spájali výskum klebiet s udržaním morálnych 
noriem a celistvosti komunity. na ich výskum nadviazal a pokračoval v tejto 
interpretácii azda najvýznamnejší antropológ minulého storočia max Gluck-
man, ktorý považuje klebety za najdôležitejší spoločenský jav pre udržanie 
celistvosti, morálky a hodnôt danej komunity. Teraz to takto pokračuje až do 
súčasnosti cez antropológov, ktorí citujú oscara Wilda, že „zlé je, keď o člove-
ku sa rozpráva a klebetí, ale horšie je, ak sa o ňom nepovie nič“. a to sa stalo 
vlastne aj teraz s Tatarkom, že my s kolegom docentom jančovičom publikuje-
me o Tatarkovi roky a ostatní ho vynechávajú, obchádzajú, zabúdajú. Dokon-
ca redukujú jeho dielo na dve diela, ktoré by sa mali čítať, panna zázračnica 
a jeho reportáže (a. Hykisch). Čiže naozaj vidno, ako ide o reputáciu, dobré 
meno človeka, v tomto výskume klebiet, že je to veľmi závažný fenomén, že 
je to vlastne sociálna zbraň. Že je to niečo, čo je veľmi nebezpečné. Dokon-
ca antropológovia tvrdia, že klebetiť je povinnosť. ak neklebetíte, vylúčite sa  
z toho spoločenstva, ktoré to robí. sám sa vylúčite. Čo teda pozná každý z nás 
na vlastnej koži. no je istý biblický výrok, že jazykom možno ublížiť najviac. 
a toto keď si raz človek uvedomí, mal by klebety redukovať. podľa Gluckma-
na klebety sú determinovaným procesom s vlastnými pravidlami istej skupiny, 
ktorých prekročenie sa prísne sankcionuje. právo klebetiť je totiž privilégiom, 
ktoré môžeme použiť, len ak patríme k určitej skupine. ak sa niekto nepripá-
ja v skupine ku klebeteniu, dáva tým najavo, že spoločenské vzťahy neuzná-
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va, a je vylúčený. Klebety sú teda právom aj povinnosťou, predstavujú podľa 
Gluckmana „značku členstva“ (1963).

peter Wilson (1974) sa pokúsil o preklenutie sporu, ktorý predstavuje antro-
pologickú dichotómiu: sociológia alebo psychológia, jednotlivec alebo skupi-
na. V jeho interpretácii znamená klebeta informáciu o dobrom mene človeka. 
Ľudia používajú túto techniku, aby chránili svoje dobré meno. a podľa joh-
na Havilanda (1977) je dobré meno kľúčovým faktorom života človeka, lebo 
ovplyvňuje jeho kariéru a ambície. reputácia človeka teda na všetkých úrov-
niach antropologického výskumu klebiet predstavovala a predstavuje kľúčový 
moment (Bužeková, T.: nepriateľ zvnútra a jeho povesť: skúmanie bosoráctva 
a klebiet v antropológii. slovenský národopis 2, 56, 2008, s. 130 – 144).

Tento krátky, ale vo vzťahu k našej téme percepcie Tatarkovho diela a života 
užitočný exkurz do výskumných sfér antropológie teda nakoniec exemplárne 
vysvetľuje typ recepcie Dominika Tatarku – jeho diela a života – nielen kon-
solidačnou mocou, ale aj jeho inak nepochopiteľné neprijatie a poškodzovanie 
jeho životného štýlu a následne spisovateľského umenia aj dnes. 

Tatarka bol samostatne rozmýšľajúci človek, ktorý sa nenechával spútať 
konvenciami žiadnej skupiny. Keďže postoje sú silnou stránkou Tatarku, najmä 
pre ne ho zatracujú, no pre ne si ho aj vážia.

aj keď sme sa tu stretli v takejto malej skupine v menšine, myslime dnes na 
to, že tieto naše výstupy budú azda jediným interdisciplinárnym, autentickým 
(v zmysle osobností, ktoré autora poznali a zažili) a publikovaným dokladom 
uvažovania o Tatarkovi a jeho tvorbe v roku jeho storočnice.

prof. phDr. mária Bátorová, Drsc.
Katedra slovenského jazyka a literatúry
pedagogická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave
račianska 59, 813 34 Bratislava
m.batorova@mail.t-com.sk
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od tEmných päťdEsiatych Rokov 
k Údajným zlatým šEsťdEsiatym

Milan Zemko
Historický ústav saV

reálne dejiny, ako vieme, sa neriadia desiatkovou sústavou, a tak máme 
dlhé a krátke storočia, ale aj dlhé a krátke desaťročia. Bezpochyby dlhým storo-
čím bolo storočie 19. siahajúce od Francúzskej revolúcie po prvú svetovú vojnu 
a krátkym storočím je minulé 20. storočie, ktoré sa historicky skočilo pádom 
sovietskeho bloku a zánikom svetovej bipolarity na začiatku 90. rokov.

za dlhé desaťročie v našich dejinách považujem 50. roky, ktoré sa pre našu 
krajinu začali februárovým víťazstvom komunistov v roku 1948 a skončili až 
rokom 1962, pretože výrazným spoločenským pohybom najmä na slovensku 
sa v roku 1963 otvorili krátke 60. roky ukončené nástupom Husákovej garnitú-
ry v roku 1969. pokúsim sa načrtnúť základné politické charakteristiky dlhého 
a krátkeho desaťročia, ktoré dokopy predstavovali prvú polovicu existencie ko-
munistického režimu v našej krajine.

Totalitný režim – reálna zmena mocenských pomerov vo formálne pluralit-
nom politickom systéme.

represie voči politickým odporcom, triednym nepriateľom a nakoniec aj 
voči vlastným ľuďom.

súčasne v duchu sovietskej praxe zrýchlená industrializácia a najmä na slo-
vensku aj urbanizácia. rast životnej úrovne a súčasne neúspešné päťročnice.

Dve etapy politického vývinu v 50. rokoch pred rokom 1956 a po ňom s me-
dzihrou roku 1956. 

V polovici 50. rokov morálne a politické dilemy po ťažkých represiách z pr-
vej polovice.

rok 1956 – v Čsr rokom vzdelancov a vysokoškolákov, bez väčšej odozvy 
v širokej verejnosti.

Dôsledky tzv. „maďarských udalostí“ – revolúcia – kontrarevolúcia, od roku 
1957 vlna neodogmatizmu, ktorá pretrvávala do začiatku 60. rokov.

nové represie, aj keď miernejšie ako v prvej polovici 50. rokov.
problémy hospodárskeho rastu a prvé pokusy o hospodársku reformu.
záver roku 1961 – 22. zjazd Kssz, nový impulz boja proti stalinizmu.
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Krachujúca 3. päťročnica, dosah sovietskeho zjazdu na československú spo-
ločnosť, 12. zjazd KsČ koncom roku 1962.

1963 – začiatok krátkych šesťdesiatych rokov – nebol to začiatok vskutku 
radikálny ani všestranný.
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osamElosť v ŽivotE a litERÁRnEj tvoRBE 
Dominika tatarku1

Ivan Jančovič
Univerzita mateja Bela v Banskej Bystrici

„Když nejvíc toužím někoho vidět, přijdu na to, že nikoho.“

D. Tatarka (1984, s. 22)

Literárnovedné práce o Dominikovi Tatarkovi neraz začínajú aj končia 
rovnako: konštatovaním zložitosti, mnohotvárnosti, protirečivosti jeho života 
a pôsobenia v slovenskej kultúre. znamená to jednak výzvu poradiť si s neľah-
kým výskumným „objektom“, jednak – v momente, keď sa na to podujmeme 
– aj potrebu hľadať k rozporuplnosti tvorcu a diela interpretačný kľúč, čosi ako 
základnú perspektivizáciu jej výkladu.

V doterajšom tatarkovskom bádaní sa dajú rozlíšiť dva základné prístupy. 
jeden predstavujú autori, ktorí najmä v prvom desaťročí po novembri 1989 
položili dôraz na Tatarkov zástoj v slovenskom disente a hľadali sceľujúcu líniu 
v autorovom intelektuálnom vývoji, vďaka ktorej od začiatku 70. rokov až do 
smrti dokázal ako jeden z mála významných predstaviteľov kultúry za cenu 
spisovateľskej, občianskej, vôbec ľudskej vyradenosti zotrvať v názorovej 
opozícii voči súdobému štátnemu režimu. Takto pristúpili k Tatarkovi naprík-
lad milan Hamada (1993, 1994) a peter zajac (1993). no vízia jednoty, vízia 
zmyslu projektovaná do podstatne rozdielnych postojov, publicistických vyjad-
rení a prozaických textov nie je všeobecne prijímaným vysvetlením Tatarkovho 
života a diela. Druhý prístup k ich výkladu je preto založený na explicitnom 
pomenovaní „zlomov“ a na ich viac či menej kritickom hodnotení (napríklad 
Bátorová, 2012; jančovič, 1999). Hodnotiaco vyhranený náhľad na spisova-
teľovu neustálu snahu/potrebu prekonávať nekoherentnosť svojho životného 
príbehu predstavujú štúdie Valéra mikulu (2010a, 2010b). práve z jeho v is-

1 príspevok vznikol v rámci riešenia grantu VeGa č. 1/0182/13 problém osamelosti v živote 
súčasného človeka.
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tom zmysle vyhrotenej, no odôvodnenej interpretačnej pozície vidieť ťažiskový 
problém Tatarkovho pôsobenia a odkazu veľmi zreteľne: „... tatarkovská stávka 
je stávkou s vlastnou výrečnosťou: Dokážem presvedčiť samého seba, že moje 
dielo i môj život je kontinuálnym zmyslotvorným procesom, tvorbou vlastnej 
ľudskej i národnej osobnosti?

Tatarkova potreba sebapresviedčania nás nemusí prekvapiť, keď si po ňom 
aj my pripustíme, že jeho životný príbeh sa dá čítať aj ako rad situácií, z ktorých 
mnohé medzi sebou súvisia len na spôsob protikladu, opaku, popretia. nemusí tu 
teda ísť o súvislé narastanie zmyslu, môže ísť aj o narastanie entropie. jednotlivé 
situácie (čo aj základné) nemusia byť základnými kameňmi zmysluplnej stavby, 
lež radom variantov, z ktorých každý má viac-menej rovnakú hodnotu, keďže 
nasledujúci často anuluje predchádzajúci.“ (mikula, 2010b, s. 56 – 57)

Dôvodov Tatarkovho „nástojenia na zmysle“ – aj za cenu eklektického 
spájania materiálu na jednotlivých poschodiach jeho konštrukcií – je mnoho. 
spisovateľovej neschopnosti žiť v postmodernom svete zbavenom akýchkoľ-
vek pevných základov (mikula, 2010b, s. 68) sa aj pri kritickom prístupe dá 
porozumieť na pozadí existenciálnych problémov, ktoré Tatarka predstavil na 
samom začiatku svojich literárnych aktivít v 30. rokoch minulého storočia. ide 
o problémy tak naliehavo pociťované, natoľko závažné, že ich intenzita do istej 
miery vysvetľuje Tatarkovo celoživotné uvzaté hľadanie „riešení“. spomedzi 
motívov „... odcudzenia, individuálnosti a jedinečnosti, vedomia konečnosti, 
smrteľnosti či nesamozrejmosti vlastnej existencie, hľadania, stretávania sa 
a lúčenia, nefunkčnej komunikácie...“ (Forgáč, 2012, s. 37) sa zameriam na 
jeden z nich, možno nie rozhodujúci, ale domnievam sa, že podstatný.

pri čítaní spomienok na osobné stretnutia s Dominikom Tatarkom v 70. 
a 80. rokoch minulého storočia (ešte s vami pobudnúť, 1994) nachádzame 
mnoho svedectiev o osamelosti spisovateľa, o tragickom životnom pocite zo 
spoločenskej izolovanosti pod dozorom štátneho aparátu. V spomienkach sú 
aj svedectvá o tom, ako Tatarka v tom čase prahol po ľudskej blízkosti, po 
medziľudskom vzťahu, po spoločenstve – už ako starec, chorý, vychudnutý 
„žhnul“ očami, mámil mäkkým hlasom, zbližoval sa rukami, so ženami hovoril 
dotykovou rečou (Kantůrková, 1994, s. 39); neúnavne krúži okolo svojich vízií 
o obci božej. Vylúčenie z oficiálnej kultúry a frustrácia z „dozerania a tresta-
nia“ vrátane intímneho súkromia sa ponúkajú ako dobré vysvetlenia pocitu 
osamelej, tragickej existencie. spojenia tragický pocit života, osamelosť, smäd 
po človeku sa však nespájajú s Tatarkom len v posledných dvoch desaťročiach 
jeho života. s takýmito pocitmi ako s tematickým substrátom predsa vstúpil do 
slovenskej literatúry – prozaicky i esejisticky – v prvej polovici 40. rokov 20. 
storočia, prvými umeleckými pokusmi ešte o desaťročie skôr. problém osame-
losti sa tak javí ako čosi fundamentálne v živote aj tvorbe Dominika Tatarku.
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Všimnime si tituly jeho próz. názov literárneho textu je jeho sémantickým 
prahom, autor ho môže mnohorako využiť – napríklad ako istý druh „komentá-
ra“ svojho diela, ako naznačenie jeho významovej intencie, čím sa názov stáva 
aj istým interpretačným kľúčom (Hodrová, 2001, s. 240 a n.). V tomto zmysle 
sú viaceré tituly Tatarkových textov príznačné: na jednej strane nachádzame 
prózy nazvané Cesty (Spoveď tulákova), V úzkosti hľadania, Ľudia za priečkou, 
na strane druhej Radostník, Družné letá, Prútené kreslá (miesta pohodlného 
a dôverného rozhovoru ako metonymický odkaz k jednej zo základných po-
dôb medziľudského spolubytia), Rozhovory bez konca (existenciálna platnosť 
rozhovoru – rečou mať účasť v spoločenstve, rozhovorom trvať, transcendovať 
konečnosť), Ešte s vami pobudnúť. ak prvé tituly explicitne vyjadrujú puto-
vanie bez jasného cieľa, úzkostné stavy hľadania človeka oddeleného meta-
forickou priečkou, druhá vetva, ktorá sa tiahne celým nasledujúcim tvorivým 
pôsobením Tatarku, je náznakovým hľadaním ľudskej blízkosti: najprv v širo-
kom rámci dobovo projektovanej predstavy socialistickej spoločnosti, následne 
ako komornej ľúbostnej spriaznenosti muža a ženy či ako intímnej dialogic-
kosti spolubytia s najbližšími (sestra, matka) až po novú utópiu obce Božej 
a kultúry ako „hradu prepevného“, ako „kultu“, spoločného uctievania čohosi 
podstatného, základného. V rozkmite medzi problémom a pokusmi o jeho 
preklenutie, vyznačenom dôležitými prozaickými či úvahovými výsledkami 
Tatarkovho tvorivého úsilia, sa odkrýva osamelosť ako zdroj Tatarkovho ne-
pokojného, v mnohom rozporuplného, nekonzistentného, no autenticky preží-
vaného hľadania. Hľadania spisovateľského aj ľudského. V názvoch jeho próz 
sa ako v osobitne exponovaných komponémach textu zviditeľňuje rub aj líce 
toho istého: intenzívne zažívanej úzkosti z existenciálne rozkrytej osamelosti 
ľudskej bytosti, ktorá svojou ťaživosťou podnecuje k hľadaniu únosného „rie-
šenia“.

V súvislosti s Dominikom Tatarkom dôsledne píšem o osamelosti. Blízky 
pojem samota sa však s ním spája takisto. odlišnosť medzi samotou a osame-
losťou možno opísať tak, že prvá uvedená skúsenosť je relatívne objektívne vy-
medzená a hodnotovo takmer neutrálna situovanosť človeka mimo ostatných, 
ide o „... neprítomnosť fyzickej (t. j. časopriestorovej) jednoty (väzby) medzi 
ním a niekým (niečím) iným“ (palenčár, 2003, s. 182). naproti tomu osame-
losť niekoho predstavuje zásadne subjektívnu, hodnotovú skúsenosť. je to „... 
neprítomnosť (absencia, chýbanie) hodnotovo významnej (chcenej a očakáva-
nej) jednoty (väzby) medzi ním a niekým (i niečím) iným“ (palenčár, 2003,  
s. 182). autor poznamenáva, že medzi oboma ľudskými skúsenosťami jestvuje 
súvislosť, pretože samota môže byť prekurzorom osamelosti. je však užitoč-
né zachovať odlíšenie medzi nimi, a to aj z hľadiska rozdielneho hodnotiace-
ho postoja v subjektívnom prežívaní samoty a osamelosti. zatiaľ čo samota 
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môže v individuálnych prípadoch nadobúdať subjektívne pozitívne i negatívne 
hodnotenie, osamelosť predstavuje neželaný, ťaživý, zásadne problémový stav 
subjektu. Uvedené rozlíšenie zodpovedá aj textovým stopám Tatarkovho zaží-
vania oboch fenoménov.

eva Kantůrková (1994, s. 37 – 38) poukázala na význam drobnej príhody, 
ktorú zaznamenal jaroslav putík zo spoločnej cesty s Tatarkom: „... nejblíže, 
myslím si, k Tatarkově vnitřní podobě pokročil jaroslav putík v krátké vzpo-
mínce muž s kapucí. stál s Dominikem Tatarkou při cestě na kraji ghardajské 
oázy a Dominik sledoval očima velbloudáře v dlouhých burnusech, kteří je 
minuli a nevzali na vědomí jejich pozdravy. Viděls ty kapuce? řekl Dominik, 
zatímco putík nahlas přemýšlel, nač asi má velbloudářův burnus kapuci, když 
v poušti neprší, Dominik usedl na kraj cesty, polobotkami se zabořil hluboko 
do písku a hlavu jak želva zasunul do vyhrnutého límce raglánu. Takhle je-
dou, řekl, dýchají vlastní teplo a přemýšlejí si pro sebe o aláhovi, o hvězdách, 
o životě, o smrti, o dobré pečeni. Chtěl bych takový burnus, řekl Dominik a pu-
tík napsal, že přání prozradilo cosi z Tatarkova hlubinního ustrojení.“ 

Čo Tatarka vo svojej predstave projektoval do obrazu beduína v kapucni? 
samotu v jej pozitívnom subjektívnom zakúšaní, keď neprítomnosť fyzickej 
väzby medzi človekom a niekým iným je príležitosťou ponoriť sa do seba, 
nerušene spriadať svoje myšlienky, snívať... ide o stav zodpovedajúci situácii 
opísanej filozofom mariánom palenčárom (2003, s. 182): človek, ktorý je v ta-
komto zmysle sám, nemusí byť osamelý (subjektívne mu nik a nič nechýba), 
a naopak, ten kto je fyzicky obklopený inými (nie je sám), môže sa takým cítiť. 
To je prípad osamelosti. 

nie je ťažké nájsť v Tatarkových textoch či v textoch o ňom prejavy so-
ciálnej osamelosti, vyplývajúcej z absencie spolupatričnosti a integrácie 
v spoločenstve. psychológ by možno zvažoval aj emocionálnu osamelosť, 
chýbanie dôvernej náklonnosti k niekomu blízkemu, kompenzované naprík-
lad mýtizáciou matky. za rozlične pomenúvanými deficitmi sa však ako jeden  
z najhlbších zdrojov životnej i literárnej problémovosti ukazuje ten typ osa-
melosti, ktorú existencialisticky orientovaní myslitelia nazvali existenciálna či 
metafyzická osamelosť. marián palenčár o nej zhrňujúco píše: existenciálna 
osamelosť je esenciálnou vlastnosťou človeka, a nie symptómom ako takým. 
Vyplýva z uvedomenia si nášho oddeleného, konečného bytia. ak jednotlivé 
druhy a formy psychologickej osamelosti sú viazané na absenciu hodnotovo 
významnej jednoty vždy s nejakým konkrétnym iným, to iné, ktoré absentuje 
v existenciálnej osamelosti, nemá určitú tvár, je zovšeobecnené – ako také. ak 
prvé charakterizujú parciálne a prechodné stavy v živote človeka, existenciálna 
osamelosť ho charakterizuje vcelku, globálne (palenčár, 2003, s. 183 – 184). 
ako inak čítať Tatarkovu pasáž z prózy Ľudia za priečkou – refrénovité sym-
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bolické defilé neznámych ľudí na schodoch anonymného hotela: „Kde ste sa tu 
toľkí nabrali? je vás neprehľadný zástup. Vás všetkých pamätám, povedomí ste 
mi, ale vy všetci ste mi neprístupní, hoci nás viaže puto...

zostal za nimi prázdny priestor umdletým smyslom.“ (Tatarka, 1942, s. 71 
– 72)

Vzájomná oddelenosť ľudských existencií ako neprekonateľná danosť je 
kondenzovaná do jasnej metafory sveta-hotela, anonymného, cudzieho, prie-
chodného miesta navzájom izolovaných indivíduí: „... v nočnom tichu čul, že 
hotel, v ktorom býva, zvonku masívny ako mohutný balvan, vnútri je dutý, 
poprehrádzaný tenkými priečkami ako z lepenky na malé priestorčeky, v kto-
rých jednotlivo bývajú ľudia. Hotel bol podobný koraliemu trsu na dne mora.“ 
(s. 63)

paradox metafyzickej osamelosti spočíva podľa palenčára v tom, že je 
podmienkou autentického ľudského „ja“; iba takto, v protiklade k neosobnému 
spôsobu života „verejnosti“, je možná existencia v nezastupiteľnej slobode 
a zodpovednosti svojho rozhodovania. metafyzická osamelosť a spolu s ňou 
aj úzkosť sú konštitutívnymi znakmi života takéhoto autentického „byť 
jednotlivým“. metafyzickej povahe takejto osamelosti zodpovedá i metafyzika 
záchytných bodov, ktoré Tatarka postupne nachádza: po tragickom čase 
pokusov o naplnenie sociálnych utópií kreuje ideu „raja“ – obce Božej, nad 
vyhasínajúcimi ľúbostnými vzplanutiami s konkrétnymi ženami dvíha víziu 
lásky v podobe príbehu, ktorý ukončí skôr, ako sa láska zakalí v toku trvania, 
nezvratnú oddelenosť smrťou transcenduje mýtom matky-bohyne. Túto ce-
loživotnú intelektuálno-imaginatívnu aktivitu opäť predznamenal kdesi na 
začiatku, keď napísal: „za ľuďmi, ktorých milujeme, plahočíme sa dňom 
i nocou bez istoty, že sú to tí skutoční. nieto spočinutia pri človeku, hoci ho 
aj miluješ. Dosiahol si ho lopotne, a v tej samej chvíli uniká ti... Ten smäd... 
tragická žízeň. ... Ľudia nás nútia, aby sme boli tvorcami ľudí pre seba.“ (Ta-
tarka, 1942, s. 70)

Vízia lásky, projektovanie „raja“ ako spoločenstva vzájomne vyvolených2, 
nachádzanie kultúry ako „hradu prepevného“ – to všetko je predĺžením tvore-
nia „ľudí pre seba“, sú to alternatívy transcendujúce osamelosť po stroskotáva-
júcich pokusoch „byť sebou“ a zároveň „byť vo svete“.

2 „... ktorý sa nazýva malou či väčšou spoločnosťou, tovarišstvom, sektou, salónom, kruhom 
či krúžkom vyvolených a voliacich sa priateľov, o vstup do ktorého sa uchádza, kde si vstup 
každý raz zasluhuje, kde sa obnovuje. niet väčšej opojnosti, blaženosti ako spoločnosť 
vyvolených, ako vzájomné obcovanie. ... sme si blízki znakmi, dlhý čas nepobadateľnými, 
napríklad, že si o sebe z potreby srdca vyrozprávame, že spolu mlčíme“ (z listu D. Tatarku 
Danute abrahamowiczovej z r. 1972 – abrahamowiczová, 1994, s. 58 – 59).
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***
Text ako estetický komunikát dotovaný životnou skúsenosťou svojho tvorcu 

môže v tematických zložkách zahŕňať samotu i osamelosť v najrozmanitejších 
mysliteľných podobách, pričom bezprostrednú súvislosť týchto literárne tema-
tizovaných stránok života obvykle dávame do súvislosti s reálnou situáciou au-
tora opatrne, s vedomím rozdielov medzi aktuálnym svetom a svetom fikčným. 
platí to aj v prípade takej prieraznej témy (zložky témy), akou je osamelosť. 
Táto hodnotovo mínusová neprítomnosť niečoho želaného, chceného, pre život 
významného, zodpovedá inklinácii umeleckej literatúry k problémovým, ne-
rovnovážnym stavom, k situáciám odchyľujúcim sa od primeranosti. stav osa-
melosti ako životne vážna ľudská skúsenosť zakladá svojou negatívnou energi-
ou významové dianie, transformované do textu v rámci druhových a žánrových 
kódovacích špecifík. na záver sa pristavím pri dvoch osobitostiach Tatarkovej 
tematizácie osamelosti: pripomeniem mieru „blízkosti“ medzi autorom a jeho 
textom a (s tým súvisiacu) špecifickosť literárneho kódovania motívov osame-
losti v prozaických textoch.

prvá spomenutá zvláštnosť je čitateľom Tatarkových textov dobre známa. 
autor v nich často použil vlastné zážitky a skúsenosti, do postáv vložil mnohé 
zo svojich životných zápasov a dilem. spôsob vytvárania jeho naratívov je pri-
tom hodne vzdialený od invariantných znakov charakterizujúcich epickú žán-
rovú oblasť, čo vhodne vyjadruje Tatarkom použité spojenie „básnik sujetu“, 
ktoré sa neskôr ujalo ako literárnovedný klasifikátor (aj) jeho tvorivej metódy 
uplatňovanej v prvej polovici 40. rokov 20. storočia. akiste nie náhodou mária 
Bátorová (2012, s. 53 – 80) celú kapitolu monografie o Dominikovi Tatarkovi 
venovala stopám „autobiografie“ vo fikcii, doplnenú osobitným teoretickým 
výkladom o vzťahoch medzi autorom, textom, čitateľom a interpretom, pretože 
„... špecificky text informuje o autorovi, ak je tento sústredený na seba a pre-
rozpráva či ,prepisuje‘ svoj svet do literárnej podoby tak, ako je to u Dominika 
Tatarku...“ (Bátorová, 2012, s. 53). Uplatnená autorská metóda je dôvodom sle-
dovať životný príbeh fyzického autora paralelne s transponovaním častí život-
ných skúseností do tematickej ontológie próz, vnímať umelecké texty (pravda, 
s kritickým odstupom – porov. mikula, 2010b, s. 61 – 64) ako prozaické varian-
ty Tatarkovho ľudského rozpoloženia a následne aj jeho názorového a postojo-
vého vývoja. zhrňujúco: „pod autenticitou Tatarkových diel rozumieme jednak 
výpovednú hodnotu textu a potom ,atmosféru‘ textu: rozptýlenosť autorského 
subjektu v jeho diele, charakter, ráz jeho textov...“ (Bátorová, 2012, s. 53)

Vrátim sa k paradoxnému spojeniu „básnik sujetu“, v ktorom sa krížia ge-
nologické polia lyriky a epiky, dva konštitutívne princípy literárnych transfor-
mácií aktuálneho sveta. základné odlíšenie oboch druhov spočíva v zamera-
nosti na stav nositeľa tematického diania v prípade lyriky, zatiaľ čo epika sa 
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orientuje na dej, na aktívne prejavovanie sa nositeľov diania. Výsledkom je 
v prvom prípade výpoveď o stave (lyrického) subjektu, v druhom rozpráva-
nie o udalostiach a ich aktéroch. z tejto náznakovej charakteristiky vyplýva, 
že možnosti na literárne stvárnenie osamelosti sa v rámci literárnych druhov 
odlišujú. František miko (1988, s. 20 a n.) neváhal – s vedomím širokých te-
matických rozlôh poézie – určiť samotu (vo význame blízkom tu používaného 
pojmu osamelosť) ako centrum poézie, pravda, spolu s vytýčením ideálu pre-
konávania tohto stavu, hoci len samotným vyjadrením jeho ťaživej prítomnosti. 
Vzhľadom na zameranosť lyriky na ťažko verbalizovateľné situácie človeka, 
ktoré sú výsledkom nemožnosti či nesmiernej obťažnosti zmeny nevyhovu-
júceho stavu, väčšia afinita medzi lyrikou a osamelosťou nie je prekvapujú-
ca. prozaický text, vystavaný na genologickom pôdoryse epiky, umožňuje 
a v istom zmysle i vyžaduje menej priamu, cez zložky textu (najmä postavy, 
príbeh a rozprávača) sprostredkovanú transformáciu noetických intencií tvorcu 
do esteticky účinného tvaru. reflexívna plocha lyrickej výpovede, ťažiaca 
z možnosti komponovať významové dianie bez jazykového inscenovania 
zmien v položení lyrického subjektu, je v epike zatláčaná udalosťami a ich 
aktérmi, rozprávaním príbehu o ich aktívnom účinkovaní, nasmerovanom 
k vyrovnávaniu sa s čímsi ťažkým, ťaživým, problémovým, s tým, čo tvorí 
disproporčné zameranie témy. 

Doterajšie interpretácie Tatarkových textov (napr. Čepan, 1984; petrík, 
1993; jančovič, 1999; Bátorová, 2012; Forgáč, 2012), vedené detailným záuj-
mom o ich poetiku, presvedčivo ukazujú, nakoľko bol tento spisovateľ „bás-
nikom sujetu“ v nemetaforickom zmysle tohto spojenia, ako od prvých próz 
prostriedkami prózy organizoval významové dianie príznačné pre lyrickú za-
meranosť na stav a nemožnosť/obťažnosť jeho zmeny. Tak sa i motivický kom-
plex osamelosti pravidelne stával rozlične výraznou až dominantnou súčasťou 
tematických plánov, pričom v rozličnej miere prerastal inými motivickými lí-
niami, vytvárajúc nevýrazné „telo“ príbehu. Tatarkovo „sujetové básnenie“ je 
rubom tej istej mince: umožňuje, aby sa aj v teoreticky poučenom interpretač-
nom prístupe oddelenosť reálneho tvorcu od „subjektu próz“ minimalizovala. 
práve preto samotný Tatarkov život čítam ako ukážkové potvrdenie protire-
čivých dôsledkov osamelosti; osamelosť je akoby daň zo zisku, ktorý pre nás 
predstavuje sloboda (palenčár, 2003, s. 188). Tatarkovmu životu, dielu i jeho 
miestu v našej kultúre možno do značnej miery porozumieť skrze ambivalentný 
fenomén osamelosti. 
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Dominik tatarka 
ako ikona Disentu a jeDen z generáCie, 

Čo sa pýtala 
na povahu skutoČností

Ján Budaj
magistrát hlavného mesta sr Bratislavy

V tejto komornej atmosfére si dovolím vysloviť spomienky aj otázky, kto-
ré súvisia s príbehom Dominika Tatarku, aké sa možno pri výročiach, nevra-
viac storočniciach, vyslovovať nezvyknú. ak sa to niekoho zo vzácnych hostí 
dotkne, ospravedlňujem sa.

 

Charizma Chartistu 
a zakÁzaného spisovatEľa

obraz, ktorým chcem začať, je obraz, ktorý je v reflexii československého 
disentu doslova ikonickým: kdesi na hrboľatom dvore vidieckej usadlosti Vá-
clava Havla, s príznačným menom Hrádeček, je na kresle-tróne dekorovaný slo-
venský spisovateľ a chartista Dominik Tatarka. prítomní spisovatelia, zakázaní 
muzikanti, chartisti a s nimi aj od Havla neodmysliteľný oblak rôznorodých 
(ale bezpečne protirežimových) dlhovlasých či bradatých persón..., tí všetci mu 
vzdávajú hold, klaňajú sa... a Dominik Tatarka k nim hovorí akoby z pradoby, 
v ktorej ešte svoje rody viedli múdri starci, hovorí spontánne, dojatý úžasnou 
chvíľou, ktorá je sčasti umeleckou hrou (veď vlastne natáčajú undergroundový 
video-žurnál), sčasti autentickým obcovaním ľudí, ktorých – akokoľvek sú od 
Tatarku odlišní – stlačil do toho malého dvora tlak akýchsi neosobných dejin-
ných síl a režimu, ktorý akoby drvil všetko pravé, pretrvávajúce, hlboké.

Tento hold na dvore Hrádečku si pripomínal nielen Dominik Tatarka, ale 
naň spomínali aj mnohí iní, aj takí, čo tam neboli. Vznikol obraz, ktorý sa 
presne hodil do schémy. napravoval akosi fakt, že Charta v pokuse preraziť 
do českej spoločnosti neuspela (rozširovanie signatárov zastalo po prvom pol 
roku, tzn. po prvých vážnejších represáliách na cca 600 podpisoch; do konca 
režimu, tzn. za viac ako desaťročie sa potom pridalo cca 500 ďalších). V „para-
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lení polis“ chartistov vytvárala prítomnosť kohokoľvek zo slovenska dojem 
celistvosti a sily (... jsou tu s náma též slováci). ilúzia bola ešte pôsobivejšia, ak 
dotyčný tak báječne zosobňoval lyrizovaný obraz slováka, ako ho zosobňoval 
tento vráskavý a zvláštnopekný, inakmúdry, asketicko-erotický spisovateľ Do-
minik Tatarka.

Tatarka mal v pražskom nezávislom prostredí charizmatický chýr, ako mal 
hádam o storočie pred ním iný, na pražské prostredie priam mesianisticky 
pôsobiaci starec, ktorého koč na znak obdivu a úcty študenti vtedy vypriahli 
z koní. sami ťahali Hlinkov koč ulicami starého mesta. a v jednom aj druhom 
prípade to bol, samozrejme, vzájomný sebaklam.

nielen andrej Hlinka, ale aj Dominik Tatarka vedeli, že jeho národ má popri 
iných, vnútorných problémoch ešte jeden osobitný – totiž ako to celé členité 
(ba až rozporné) kultúrne a civilizačné „ja“ slovenska zaradiť do kontextu 
spolužitia s českým (nečlenitým a vnútorne homogénnym) „ty“.

Hovorili sme o tom neraz, napr. v roku 1989, keď sa Tatarkovi po jeho 
narodeninách pohoršilo (mal ich, mimochodom, 14. marca). Cez istého priateľa 
– lekára – som mu zabezpečil pobyt na geriatrickom oddelení v podunajs-
kých Biskupiciach. a práve pri tejto jeho nemocničnej posteli sa mi pokúšal 
vypovedať ešte akési rady, či odkazy do budúcna – vtedy zazneli aj slová, 
ktoré mi do roka po jeho smrti, keď už bolo všetko inak, neraz zišli na um:  
„s Čechmi, však vieš, ako ich uznávam, to bude ešte ťažké, veľmi ťažké... 
uvidíš.“

nie je to hlavná téma mojej spomienky, len dodávam, že jeho varovanie 
sa naplnilo. Tatarka toho prežil dosť, aby si uvedomoval, že česko-slovenská 
vzájomnosť aj to naše prerušované spolužitie majú v sebe jeden podivný háčik, 
ktorý stručne zhrnul nedávno peter pithart, jeden z Čechov, ktorý má s touto 
témou neoddiskutovateľnú skúsenosť. povedal, že nikde inde v európe nežijú 
vedľa seba dva národy, u ktorých by bola taká mimoriadna blízkosť jazykov 
sprevádzaná takou výraznou kultúrnou odlišnosťou...

oDPorCa husáka

Dominik Tatarka mi rozprával aj o inej „korunovácii“, ktorá mu poznačila 
život – o chvíľach, keď ho študenti vzali na ramená, keď mu volali na slávu na 
námestí snp alebo pred sovietskym konzulátom (august 1968). Dokonca mi 
hovoril, že videl, ako sa v podbrání starého domu na ľavej strane námestia snp 
v tieni skrývala postava Gustáva Husáka. Husák sa v Tatarkovej spomienke 
objavil v podobe postavy v tieni, judáša, toho zbabelca, ktorý sa v ťažkých 
hodiny svojho národa iba prizeral a nešiel s kožou na trh. Ktovie, či to bola len 
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umelecká licencia... mne tá príhoda nabrala na hodnovernosti možno aj preto, 
že to podbránie, ten dom poznám – hore v podkroví býva podnes Dušan Hanák. 
Celú situáciu som si vedel živo predstaviť – ale či si naozaj vtedy tí dvaja 
pozreli z diaľky do tvárí, ako mi to rozprával Dominik?

nech už to bolo akokoľvek, Tatarka považoval Husákovo správanie po 
roku 1968 za zlyhanie a podraz. Hovoril o jeho inteligencii, o jeho zradených 
sľuboch. on, Husák, bol preňho zosobnením normalizátora a nepriateľa náro-
da aj slobody, nie Biľak, ani Brežnev. Hoci to bolo lákavé, Tatarka odmietol 
všetky ponuky vrátiť sa do literárnej prevádzky. osobný posol od Válka mu 
kedysi v polovici 80. rokov núkal vydať súborné dielo, no Dominik, po porade 
s priateľmi, ponuku odmietol. až do svojej smrti v ničom nezmenil zásadný 
nesúhlas s okupáciou a normalizačným režimom, aj vtedy, keď za Gorbačova 
„mäkol“, považoval ho za amorálny a nelegitímny.

Poznal sloVákoV

Tatarka bol majster v pochopení bežiaceho okamihu a atmosféry komunity, 
do ktorej práve vkročil, ale aj – ako sám hovoril – vnímal génia loci tohto kúta 
sveta a národa s jeho pastierskou, roľníckou aj zbojníckou žilkou v duši. Hoci 
sám bol výhonkom hádam až štvrtej, tej tenkej mestskej, ba veľkomestskej 
žilky, nerátal ju do počtu. slovensko a jeho duša mala a možno má podnes 
najmä tie tri spôsoby žitia a bytia (tzn. vnímania skutočnosti), pochádzajúce 
buď od voľnomyšlienkarskeho a tuláckeho pastiera, alebo od hrubého, ale 
vytrvalého sedliaka, alebo od zbojníčka, zlodejíčka a výtržníčka... čo raz začas 
buchne do stola, zatancuje, aj vykríkne – hoci vie, že márne.

Dominik Tatarka v rokoch, v ktorých som ho poznal, mimoriadne citlivo 
vnímal nedvižnosť a lokajstvo literárneho a širšie aj kultúrneho establishmen-
tu, vnímal však aj vnútornú rozpornosť kultúry, ktorej pocity a myšlienky sa 
delia aj tvoria kdesi medzi byzantínskou a západorímskou hemisférou mozgu. 
Tunajšiu kultúrnu dvojdomosť nepriamo reflektoval aj vo svojich knihách či 
písačkách, pravda, najviac toho bolo vypovedaného a navždy zmiznutého pri 
tých všetkých mnohohodinových debatách, ktoré Tatarka tak miloval.

pRoBlém poznatEľnosti skutoČnosti

ako zakázaný spisovateľ (na večné časy a nikdy inak!) a starý muž sa 
s plynúcimi rokmi musel čoraz viac konfrontovať aj s otázkou, prečo, ako 
a kde to vlastne žil a prežil svoj život. musel si pripustiť otázku zmyslu a aj 
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poznateľnosti a pomenovateľnosti skutočnosti, ktorá ho obklopovala. Áno, ten 
orwellovsko-softtotalitný svet bol všade naokolo ako hmla. Unikal pojmom. 
akokoľvek bol vo svojej neprirodzenosti, strnulosti a iracionalite umelým, 
predsa sme sa mohli deň čo deň presviedčať, že je reálnym. zreálňovali ho mi-
lióny ľudí – svojimi životmi, vysporadúvajúc sa každý po svojom s dôsledkami 
zastrašovania a celého toho rozsiahleho sociálneho a morálneho inžinierstva, 
na ktorom systém stál viac ako 41 rokov. naučili sa, že slová môžu znamenať 
súčasne rôzne veci, že hodnoty môžu byť prevrátené vo svoj opak. Že vzťahy 
a postoje ľudí môžu byť absurdné. pre intelektuála usilujúceho sa pochopiť 
zmysel toho všetkého a ešte aj seba samého v tom všetkom – to bolo bludisko 
bez svetielka na konci. skutočnosť, akokoľvek tzv. tvrdá, sa javila byť gumo-
vou, nenahmatateľnou, ale súčasne aj nehybnou. nie je zaiste náhoda, ak sa 
milan Šimečka starší po návrate z väzenia sústredil na otázku poznateľnosti 
skutočnosti (samizdat o povaze skutečnosti). iní, napr. literáti, reagovali na 
zdanlivú (alebo skutočnú?) nepoznateľnosť totalitnej reality napr. tým, že sa 
vzdali príbehu, držiac sa len osobných prežitkov a pocitov. To je „štýl“, akým 
napr. Ludvík Vaculík píše Český snář: napoly osobná spoveď a napoly denník 
komunity, ktorá je mocou zahnaná do izolácie natoľko, že ju od bezprostre-
dného prežívania delí nepreniknuteľná hmla, iste príbuzná onej hmly, v akej 
sa prahou o storočie skôr pohybovali postavy Franza Kafku – hádam prvého 
európskeho autora, ktorý sa podujal opisovať neopísateľné. 

s problematickou percepciou totalitnej skutočnosti sa v tom dvadsiatom, 
pokafkovskom storočí musel vysporiadať každý po svojom. Dominik Tatarka 
napríklad po „obnovení poriadku“ prestal písať knihy v zmysle, v akom on kni-
hy a literatúru dovtedy chápal. z doby, keď bol jednou z najzaujímavejších pos-
táv disentu a v ktorej bezpochyby zažíval veľa dramatických okamihov a príbe-
hov, nám vlastne literárne nezanechal nič. jeho texty z 80. rokov sú iba útržky 
spomienok a emócií (ak ich ktosi z jeho voľného rozprávania zapísal, boli to 
„písačky“, na pásku nahrával „navrávačky“). nehľadal žiadne zapísaniahodné 
príbehy, nezaznamenával ani svoje osobné udalosti. neašpiroval dokonca ani 
na to, aby svoje improvizované slová, zapísané inými, redigoval. 

patrí zrejme k logike totalitarizmu, že všetky tie stovky udalostí, ktoré 
v tomto systéme definujú život protirežimného jedinca (zákazy a výsluchy, 
konflikty s tými blízkymi, ktorí nechcú zdieľať osud vyhnanca, obavy z pro-
vokácií tajných služieb a samotné provokácie, obavy zo zrady priateľov a sa-
motné zrady, problémy kvôli strate súkromia, existenčné problémy atď., atď.) 
mohol Dominik Tatarka zosobniť aj bez písania záznamov o nich, aj bez písania 
príbehov a popisovania konkrétnych udalostí.

iný slovenský literát, hádam najtalentovanejší z vydávaných autorov nor-
malizácie, rudolf sloboda rezignoval vo svojom najznámejšom románe 
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rozum (vydanom hádam práve v tých rokoch, keď som fotografoval fotky  
D. Tatarku, čo sú tu pred vami pohodené na stole) na akýkoľvek pokus o nájde-
nie zmyslu, aj príbehu. opisuje sám seba akoby cudzími, ľahostajnými očami 
a popri zázname rôznych fyzických úkonov nám v rozume zanechal najmä 
obraz sveta elementárnych inštinktov (hnev, dávenie, bolesť, jedenie...) a uda-
lostí bez pointy, akýchsi úkonov (zbil som ju, pes mal epileptický záchvat, spal 
som do večera, kráčal som do zväzu spisovateľov...). je to svedectvo o živote 
intelektuála, básnika a alkoholika, ktorý sa vo svojom súkromnom svete cítil 
sám sebou iba vtedy, ak nastavil percepciu reality na veľmi, veľmi skorší dá-
tum, späť do krutého a tupého života dediny nielen pred nástupom komunizmu, 
ale všetkých režimov. Dodám len stručne, že bez ambície tvoriť nové príbehy 
pristupoval k literatúre aj vtedy začínajúci autor milan Šimečka mladší, ale 
vlastne aj Václav Havel, ktorý svoju autobiografickú (či terapeutickú?) litera-
túru halil do hávu absurdného divadla zo 60. rokov, vteľujúc sa do tela ubitého 
a zbabelého Františka Vaneka.

sloVenský Prorok

Dominik Tatarka, ikona politického odporu, nenapísal analýzy režimu, 
nanajvýš ak osobné poznámky uboleného a ustrašeného človeka – slzičku. 
rozpor medzi pátosom odvahy presahujúcej jednotlivca a jeho bezmocnosťou 
ako človeka, ktorému sa míňajú dni a roky jeho jediného a konečného života 
v ubíjajúcej, bezčasovej totalite, ostával v Tatarkovom a nielen v Tatarkovom 
živote stále otvorený, boľavý, nevysvetliteľný. ako zákop deliaci nepriateľské 
línie tiahnuce sa vnútrom vtedajších ľudí. svedectiev o spôsobe života v dobe 
totality je málo, najmä tých literárnych. 

aj preto stojí za zdôraznenie to, čo dokázal Tatarka: zosobnil odraz totali-
tarizmu bytostne, nielen literárne. Tým obrazom je jeho postoj a jeho osobné 
stretávania s ľuďmi, fotografické záznamy... od okupácie 21. augusta 1968 po 
jeho skon 10. mája 1989. známe sú napr. jeho fotografie z posledného roku, 
v nemocničnej košeli, na ktorých sa bez sebaštylizácie blíži podobe, v akej 
boli v stredoveku spodobovaní proroci, tie otrhané a vyziabnuté postavy. ich 
obrazy nám hovoria podnes, že sú na svete aj ľudia, čo môžu žiť v absolút-
nej chudobe a existovať napriek fyzickej zúboženosti... z vnútorného, navonok 
neviditeľného dôvodu. po tomto druhu ľudí občas zostanú nejaké texty, ino-
kedy nie..., povesti o nich sa ale darí i tak, ústnym podaním, cez svedkov ich 
životov.

Hádam aj toto stretnutie môže byť dôkazom, že do istej miery je tomu tak aj 
v prípade života Dominika Tatarku. 



29

Dominik Tatarka ako ikona disentu a jeden z generácie, čo sa pýtala na povahu skutočností

Dominik Tatarka by ako jedna z ikon protirežimového prostredia prežíval 
po novembri 1989 nevyhnutnú revíziu svojho vlastného sebaobrazu, aj iných 
obrazov. no zomrel priamo na prahu novej doby. Ku tomu, aby sa dočkal slastí 
aj trápení slobody, chýbalo Dominikovi Tatarkovi žiť ešte 189 dní...

ján Budaj
námestník primátora
magistrát hlavného mesta sr Bratislavy 
primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
jan.budaj@bratislava.sk
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„Je dobré uvedomiť si, že v Česku aj na Slovensku sa ľudia majú najlepšie,  
ako sa mali za posledných tisíc rokov.  

A že politické reprezentácie sú tu najlepšie, aké môžu byť.“ 
Václav Cílek

rok 1913. narodil sa Dominik Tatarka, Gustáv Husák a môj otec. Boli 
založené dva národné mýty: v new yorku vyšlo prvé číslo Vanity Fair a v es-
sene otvorili prvý prototyp supermarketu aldi. stalin bol v januári vo Viedni 
štyri týždne. Už nikdy rusko neopustí na takú dlhú dobu, až o tridsať rokov nes-
kôr odíde do Teheránu. začiatkom roku je vo Viedni ešte Hitler a Tito. prvýkrát 
bola syntetizovaná droga extáza. osvald spengler začal písať zánik západu. 
jeho najpôvodnejší pocit je strach, strach zo žien akonáhle sa zoblečú. Keď sa 
rok predtým potopil Titanic, vidí v tom hlbokú symboliku. Freud dokončuje 
Totem a tabu a rozchádza sa s jungom. 65 rokov je pri moci František jozef, 
chce sa vyhnúť preventívnej vojne so srbskom. podľa čínskeho kalendára 
začal rok byvola. Umenie sa začalo tlačiť do abstrakcie. Kandinský, Delau-
nay, malevič, mondrian. marcel Duchamp chce prestať maľovať a napokon 
vymyslel ready-made. Kafka píše listy Felícii. Freud vymáha u správcu pozos-
talosti po mahlerovi náklady za spoločnú prechádzku so skladateľom... Lenin 
píše maximovi Gorkému, že vojna medzi rakúskom a ruskom by bola veľmi 
prospešná pre revolúcie v európe. V new yorku je založený FeD a americká 
vláda nemôže tlačiť nové peniaze. Toho roku bola zavedená daň z príjmu. rai-
ner maria rilke má nádchu. robert musil sa cíti byť povolaný napísať román 
storočia. marcel Duchamp protestuje proti lenivosti koľajníc medzi dvoma 
prejazdmi vlakov. majakovský v simferopole deklamuje básne s jazdeckým 
bičíkom v ruke, miestne noviny sú znechutené. Valter Gropius obdivuje ame-
rické skladiská a silá ako nový majestát architektúry. stravinský prvýkrát zbadá 
svoju milenku Coco Chanel. max Weber prichádza so súslovím „odkúzlenie 
sveta“. V nemecku schválili ius sanguinis, právo pôvodu, základ novouzna-
ného práva na štátne občianstvo. na konci roku 1913 vychádza kniha, ktorá sa 
volá 1913. esej bilancuje stav prítomnosti, ktorá oplýva kultúrnymi hodnotami, 
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ale súčasne vidno povrchnosť más a nastupujúce otupenie. U Bertolda Brechta 
nevedia rozlíšiť poruchu srdcového rytmu od zúrivej hypochondrie. K výroku 
Václava Cílka uvedenému ako motto sa bude radno vrátiť v roku 2113...

Dvadsiate storočie bolo plné otrasov, vlastne každý rok by sme mohli prejsť 
ako rokom narodenia Dominika Tatarku prešiel Florian Illies. Gestom slobody 
sa stala „vnútorná emigrácia“. Čírenie duchov, písanie v prvej osobe, nohami 
v oblakoch. srdcom v strede. obetovať pre predstavu pohodlie – táto donki-
chotská poloha je Tatarkovi vlastná. sám sa považuje za karpatského pastiera. 
aký postup je najlepší pre pochopenie diela Dominika Tatarku? je to herme-
neutický kruh? a ako neprojektovať do skúmaného textu svoje očakávania? 
Výskum nielen Tatarkovho života sa deje dnes vo zvláštnej situácii: v literár-
novedom výskume sa upustilo od textovej analýzy, prevláda skepsa voči 
historickým faktom i dátam, prevláda averzia voči „psychologizovaniu“. ikonu 
stromu nahradila ikona „rhizomu“, plazivého koreňa bez stredu. relativizácia 
negatívne zasahuje vieru, že svet možno konštituovať. Každé úsilie je podozri-
vé, pocit priemernosti dominuje, mladá generácia sa ocitá v beznádejnej apatii. 
Tento trend je pre slovenskú kultúru a umenie neakceptovateľný a absolútne 
zničujúci. je to jasné a zreteľné. Kniha o Tatarkovi prichádza s troma ideami: 
Tatarka bol existencialistom pred existencializmom, nebol ateista a nebol iba 
občan a nepatrí svojím dielom k postmoderne. To je dostatok dôvodov pokúsiť 
sa tematizovať fenomén identity, aj keď pôjde o jeden z najnepresnejších poj- 
mov, akým je disent. sociologické zneistenie akoby potvrdzuje Maningova 
žiadosť o zmenu identity. je to „technologicky“ možné, je to ale ešte priro-
dzené? nie je to skôr rezignácia na spoločenskú zmenu? ale o to väčšie náro-
ky sú kladené v situácii prirodzeného stavu: písať jedno a myslieť si iné... 
nemožno si nevšimnúť úzkosti hľadania Bátorovej a Tatarku. Dá sa obísť táto 
„náhoda“? spisovateľ a vedec. a otázka viny pri najkritickejšom Tatarkovom 
texte k odsúdeniu a poprave Vlada Clementisa? otáznik zostal. Veril alebo bol 
zmanipulovaný? zostal pocit viny? autorka verí v zmanipulovateľnosť. ak by 
sme urobili myšlienkový experiment a využili jaspersovu analýzu viny, potom 
z hľadiska politickej viny (o nej rozhoduje víťaz), bol Tatarka víťazom.

pohyb slovenska k národnej identite rámcujú slová Laca novomeské-
ho z 15. júna 1945: slovenská povaha je už raz navždy zabezpečená. Cesta 
k parlamentnej demokracii sa nestala učebnicovou, didaktickou procedúrou, 
ale zápasom. rozdiel medzi Českom a slovenskom dokumentuje na postoji 
k prirodzenému svetu u L. Vaculíka a D. Tatarku. V Čechách odkaz husitstva 
pripomína dnes skôr doc. Vostrá ako L. Vaculík. Husitské kompaktáty sú prvým 
európskym textom k tolerancii: nespomínať zlo. aj o tomto je tradícia slobody 
pre všetkých a Tatarkovo úsilie o prebudenie cítenia más a ich chuti pridať sa 
k slobodnému prejavu. na slovensku ale čiastočne chýbalo strategické mysle-
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nie o skutočnosti. To je dôležitá veta prof. Bátorovej a pokus o odpoveď na rok 
1968. ale paradoxne kapitolu o vode možno dnes považovať za prejav poli-
ticky strategického myslenia. je to voda, čo nás udrží nad vodou.

Výnimočný pokus o inverziu urobila prof. Bátorová v druhej kapitole Stopy 
„autobiografie“ vo fikcii. Dá sa plne súhlasiť s jej výkladom Návravačiek. Kto 
môžeš pochopiť, pochop. aj z politologického hľadiska je pointa viac ako zaují-
mavá. moc je skrytá podľa Foucaulta v diskurze, nie v inštitúciách. Vedel autor 
Navrávačiek, že práve vtedy bol pri moci najbližšie? asi áno. navyše táto anar-
chická „foucaultiáda“ bola oficiálnym odporom proti režimu, ale paradoxne to 
bol práve diskurz, čo spoločnosť držal pokope, i keď Foucaultova archeológia 
vedenia má nielen archeologické trhliny. Vyznaj sa, kto môžeš. Hádam si stopy 
autobiografie vo fikcii, autenticitu, takú dôležitú pre disidentstvo a jeho od-
kaz pre spoločnosť, všimnú konečne aj sociológovia. To sa týka aj Tatarkovej 
reflexie spoločenskej situácie na slovensku počas konsolidácie. sme ľudom, 
nie sme národom. Tatarka opisuje proces pozorovania, prenasledovania, izolá-
cie a postihu. je to totožné s opisom mašinérie, ako ju podal Foucault v diele 
Dozerať a trestať, podotýka mária Bátorová. To bol dôsledok Benthamovho 
panoptika, čo by ale povedal na dnešné Baumanovo synoptikum Dominik 
Tatarka? Kľúčovým pojmom politického usporiadania je podľa Tatarku obec 
Božia. je to utópia spoločenského poriadku, vyslovená v čase nádejí na zmeny, 
neskôr sa premenila na skepsu. spojená s jeho katolicizmom, citovou výcho-
vou, vzťahom k matke, ale aj vzburou proti katolicizmu a telesnej hriešnosti 
až po zbavenie hriešnosti svojej sexuality. Bola to aj vzbura proti noci, proti 
ostrakizmu, tomu bájnemu vynálezu, ktorý evidujeme podnes. ostrakizmus 
zbavuje spoločenského postavenia. proti mašinérii panoptika navrhuje Tatarka 
transparentnosť, verejné vystupovanie, radírovanie, ostrakizáciu, lebo lepšieho 
prostriedku niet. Dodajme, že to isté platí aj pre začínajúcu éru synoptika, Ta-
tarka je tu dnes opäť aktuálny. permanentný proces utvárania obce Božej vr-
cholí hyperbolou spoločenstva, po ktorom túžil. občiansky princíp a apriórny 
súhlas vyššej inštancii... povedzme to aktuálne, so zreteľom na dnešku: európa 
sa znova vytvára v dráme aj Tatarkovho života, v konflikte zápasu o federáciu 
a demokraciu, je to presne o tom, čo zažívame aj teraz. jeho generácia to má za 
sebou, našu to čaká... je to o kolektívnej politickej identite, aj mária Bátorová 
vie, že je to konklúzia pre dnešnú európsku úniu. Filozof erazim Kohak pri 
pohľade na európu z výšin čistého rozumu oceňuje Tatarkovu reflexiu repu-
bliky ako obce obcí.

Josef Kroutvor ve svém eseji Potíže s dějinami říká o střední Evropě, že to 
jsou ploché nohy a kyselé zelí. Co je střední Evropa pro vás? prof. Bátorovou 
citovaný jiří Gruša jej hovorí střevní Evropa. Nebo anglicky Guts of Europe. 
Pocházím z generace, která se pokusila termín střední Evropa obnovit – a ještě 
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z exilu jsem podporoval samizdatový časopis Střední Evropa. Jako kulturní, 
geografický a historický mindrák – a nyní jako prostor čerstvého rozšíření 
Unie – hraje střední Evropa pořád roli. V politickém smyslu ale mizí. A naštěstí 
jako Mitteleuropa, tedy koncept, který hledal, jak by místní národy mohly být 
integrovány pro případ německého vítězství, už je zapomenutá. Pro nás jako 
disidenty, a zejména pro Milana Kunder, bylo zadáním vysvětlit na Západě, 
že střední Evropa není ruská východní Evropa. Což se později ukázalo jako 
určitým způsobem rozumný akt. Žil jsem z toho ještě jako velvyslanec: když se 
mě ptali, co říkám Osterweiterung, čili rozšíření na východ, odpovídal jsem, že 
znám jenom Westverlängerung – prodloužený západ. To je dneska střední Evro-
pa jako součást Evropské unie. stali sme sa samostatne závislými štátmi podľa 
Grušu. naša sila by mala byť v komunikovaní, preto nesúhlasím so skinnerom, 
protestujem proti jeho výkladu úlohy štátu v súčasnosti: kto bude platiť dlhy? 
Československo totiž nemalo žiadne dlhy...

na slovenské univerzity sa vracia filozofia dejín. Filozofiou dejín sa potom 
vraciame k dejinám. To, že literárna historička to vidí, znamená byť v obraze. 
aj byť, aj v obraze. zakladateľa kybernetiky norberta Wienera fascinoval sv. 
augustín indeterminizmom. aj Dominika Tatarku. aj husitov pri rokovaní so 
Žigmundom?

Indeterminizmus, tento náhodný prvok, túto organickú neúplnosť, možno 
totiž bez prílišnej metafory chápať ako zlo: skôr ako negatívne zlo, než pozi-
tívne zlo manicheistov. Wiener je ďalej precíznejší: Vedec, ktorý vždy pracuje 
tak, aby odhalil poriadok a usporiadanosť vesmíru, zvádza takto najťažší zápas 
so svojim nepriateľom – s dezorganizáciou. Je to diabol manicheizmu, alebo 
diabol v poňatí sv. Augustína? Je to sila, ktorá sa stavia proti poriadku, alebo 
je to jednoducho neprítomnosť poriadku samotného? Rozdiel v poňatí medzi 
týmito dvoma druhmi démonov sa prejaví v taktike, ktorú proti nim použijeme. 
Diabol manicheizmu je protivník, ktorý ako každý protivník, je odhodlaný 
zvíťaziť a používa pre to, akýkoľvek úskok. Tento diabol bude vždy utajovať 
svoje strategické plány, zamerané na vyvolanie chaosu. Akonáhle sa ukáže, že 
ich začíname odhaľovať, zmení ich, aby nás nechal tápať v tmách. Naproti 
tomu diabol sv. Augustína nie je sám o sebe žiadnou silou, ale je len mierou 
našej vlastnej slabosti. Môže sa stať, že k odhaleniu jeho strategických plánov, 
budú potrebné naše schopnosti, ale akonáhle sme ich už raz odhalili, ako náhle 
sme diabla raz vymietli, nezmení už úmyselne svoje plány, ktoré sa týkajú vecí, 
ktoré už boli rozhodnuté, aby nás miatol. Diabol manicheizmu hrá s nami poker, 
a pohotovo klame, Úmyslom, ako ukázal von Neumann v Teórii hier, nie je iba 
dosiahnuť vieru klamstvom, ale zamedziť protivníkovi, aby vyhral na základe 
istoty, že sa nebude klamať. V porovnaní s touto rafinovanou zlomyseľnosťou 
manicheistického diabla je diabol sv. Augustína hlúpy. S týmto diablom hráme 
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síce ťažkú hru, ale môžeme ho premôcť naším rozumom tak dôkladne, ako keby 
sme ho pokropili svätenou vodou. (Wiener, s. 46 – 47)

očarúva ma vnútorná logika výkladu prof. Bátorovej: diskurz, ostrakizmus, 
autor... Teoretický diskurz o vzťahu autor – text – čitateľ – interpret. najmä 
jej volanie po návrate autora. To by bol krok k autenticite, doslova k obnove, 
vynájdeniu originality, nemalo by to byť však posunuté k nutkaniu po 
originalite, čo avantgardu položilo na kolená. záver prof. Bátorovej k Tatarkovi 
je taký, že autor Tatarka svojím umeleckým založením patrí k literárnej 
moderne. je to výrazná autorská osobnosť so znakmi moderny, ktorá vstúpila 
do postmoderného kultúrno-politického diskurzu súčasnosti.

Literárny historik a sociológ moderny tu našli svoju parketu. prinajmenšom 
od začiatku sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia našej civilizácii do-
chádza palivo, trpíme na jeho nedostatok. po ropných krízach sa znenazdajky 
objavuje plynová, finančná a hospodárska. po veľkých nádejach spájaných so 
vstupom do postindustriálnej spoločnosti, ďalšej méty pokroku, postmoderné-
ho raja, sme sa ocitli naopak vo svete neistôt.

Žijeme v časoch o ktorých platí, že v globalizovanej mocenskej hre 
mobilného kapitálu, štátov a sociálnych hnutí sú rušené a prepisované národno-
medzinárodné formy a pravidlá legitímneho panstva. je to zmena porovnateľná 
s nástupom moderny, ktorá dokázala prelomiť väzby s tradičnou spoločnosťou. 

rozdiel je iba v tom, že vtedy sa do ťažkostí dostávali inštitúcie tradičnej 
spoločnosti a dnes sa v nej ocitajú inštitúcie modernej spoločnosti. sme sved-
kami podobného vzostupu individualizmu a podobnej erózie inštitúcií ako pred 
dvesto rokmi. sme svedkami oslabovania štátu a straty významu verejného 
sektora. súčasnosť sa prezentuje ako kríza verejných autorít. ešte v ére prvej 
ropnej krízy bola autoritou spoločnosť, ale na konci dvadsiateho storočia guru 
znalostnej spoločnosti p. Drucker odmieta spásu prostredníctvom spoločnosti. 
potom odvolávať sa na verdikt spoločnosti nemá zmysel, i keď to bola posle-
dná autorita, ktorú bolo ucho moderného človeka ochotné počúvať.

Žijeme vo veku diskontinuity alebo v dobe veľkého prelomu (D. Třeštík), 
možno ešte väčšieho, než bol nástup novej doby, povedzme osvietenstva, ten-
toraz sa však hrá už naostro. V európe v súčasnosti prebieha veľmi podnetná 
diskusia o jej počiatkoch v moderne a, samozrejme, o jej súčasnosti. Disku-
sia o obmedzení štátnej suverenity sa totiž nedotýka iba problému delegovania 
istých právomocí na vyšší subjekt. V každom prípade sa však ukazuje, že tému 
o ideovom smerovaní európy príliš zaťažuje jej ekonomická a technokratická 
dimenzia. pritom už jeden zo zakladateľov európskej integrácie, tvorca dohôd 
o porúrskej oceli a uhlí, jean monet by začal znova, ale tentoraz už nie od hos-
podárstva, ale od kultúry. Keďže sa tak nestalo, budeme sa musieť k otázkam 
našej i európskej identity vracať. a to nie práve za najpríhodnejších okolností. 
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Tlak globalizácie sa ukazuje ako podstatný a je koniec koncov jedno, či sa bude 
odohrávať v uni- alebo multipolárnej verzii.

niektorí harvardskí ekonómovia varujú pred uviaznutím v bludnom kruhu 
individuálnych požiadaviek a potom spoločenská dezorganizácia a boje nás 
privedú do nového stredoveku, do predmoderných pomerov, nejakej formy 
neofeudalizmu, do spoločenstva mocných patrónov, či ešte ďalej do komunity 
rovných, ktorí sa budú navzájom chrániť v situácii, keď to zmodernizovaná 
spoločnosť nedokáže. je možné pokračovať ďalej a ukázať, ako prebieha život 
v dnešných svetových megapolách.

spoločným menovateľom diskusií o „dnešnej situácii“ je nástup neurčitosti. 
K jej víťazstvu prispela dekolonizácia po druhej svetovej vojne a s tým súvisiaca 
skúsenosť s multikulturalizmom. neurčitosť či neistoty zväčšujú pochybnosti, 
prestali sme si byť istí v odpovediach na našu situáciu. jednoducho iba fungu-
jeme. psychologické hľadisko to iba potvrdzuje. Dnešnú podobu neurčitosti 
rozhodujúco určuje pohyb finančného kapitálu, ako novej podoby pohybu orga-
nizovanej modernity. neurčitosť, ktorú žijeme, ovplyvňuje triedna štruktúra, 
pomer výrobných síl a výrobných vzťahov. nie sú to ostrovy pozitívnej deviá-
cie, ale je to extrémizmus, ktorým sa tento pomer prejavuje. sociológovia, ktorí 
rezignovali na všeobecno, sú zmätení. až všeobecná kríza v spoločnosti, ktorej 
sme svedkami, nás vracia do reality. nové a novšie podoby technologických 
inovácií paradoxne neurčitosť a neistoty iba potvrdzujú a inak to vlastne ani 
nemôže byť, keďže všeobecno a neurčitosť splynuli. ocitli sme sa vo svete 
revolúcie vedľajších dôsledkov modernity. intuícia prof. Bátorovej je tu presná, 
obidve polohy modernity, jej začiatok i dnešok, spája Cervantes. Literárny his-
torik nemôže nebyť politicky mysliacim. jeden z mála filozofov, ktorý sa dnes 
dajú čítať, martin Heidegger v analýze, ktorá dodnes nestratila na závažnosti, 
predniesol vo Freiburgu cyklus prednášok na tému Základy novovekého obra-
zu sveta. podľa martina Heideggera je týmto základom novoveká metafyzika 
v podobe, akú jej vtlačil Descartes, keď založil ľudské poznanie na človeku 
samotnom. Človek sa stáva absolútnym, teda v sebe samom spočívajúcom 
základe pravdy v zmysle istoty. modernú dobu charakterizuje Heidegger piati-
mi základnými javmi: vzniká nové poňatie vedy; nebývalo sa rozvíja technika; 
umenie sa dostáva do zorného poľa estetiky a stáva sa výrazom ľudského života 
a predmetom zážitku; ľudské konanie sa chápe a uskutočňuje ako kultúra; do-
chádza k odbožšteniu, čo je stav nerozhodnosti, pokiaľ ide o Boha a bohov. 
novoveká veda sa stáva výskumom. Tatarka sa svojou angažovanosťou vo 
svete dotkol všetkých týchto charakteristík, ale vďaka úsiliu prof. Bátorovej sa 
stáva „predmetom“ výskumu. ospravedlňujem sa za termín „predmet“. inter-
pretácie, dúfajme budú pokračovať. Tatarkovo životné úsilie je byť v obraze, ak 
využijeme Heideggera. rovnako ako úsilie profesorky Bátorovej.
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1. osudové päťdesiate roky 20. storočia boli zložité aj v slovenskej literatúre 
a v prostredí literárnych tvorcov. Boli to roky, v ktorých všemocne vládla ideoló-
gia, ideológia nie spájajúca, lež tvrdo rozdeľujúca: spoločnosť, spisovateľov  
a ďalších umelcov, ba aj rodiny. pripomínam to preto, že ako univerzitný študent 
slovenského jazyka a literatúry v polovici 50. rokov som túto situáciu v litera-
túre intenzívne vnímal aj prežíval (vtedajšia situácia bola, pravdaže, diametrálne 
odlišná od tej, ktorá je dnes). politický a ideologický tlak na spisovateľov, ale 
aj na literárnych kritikov a literárnych historikov a všetkých, čo sa pohybovali 
v okruhu literárnej tvorby, bol neobyčajne silný, utváral medzi spisovateľmi 
nezdravú súťaživosť v tom, kto bude dôslednejší v dodržiavaní princípov socia-
listického realizmu, a to viedlo okrem iného k atmosfére strachu, k nevraživosti 
a podozrievaniu sa, k vzájomným útokom v mene straníckej línie a dodržiavania 
či nedodržiavania zásad socialistického realizmu, ba až k strachu o vlastný 
život. Dôkazy o tom poskytujú povedzme Denníky Františka H e č k a  a márie 
j a n č o v e j  z rokov 1938 – 1960, publikované roku 2011. František Hečko 
tu niekoľko ráz vyslovuje obavy o svoju osobnú slobodu, ba aj o svoj život. 
U autora, ktorý v päťdesiatych rokoch požíval dôveru vtedajších politických 
špičiek, zastával vedúce funkcie v spisovateľskej organizácii a bol aj kandidátom 
najvyššieho orgánu strany na slovensku, to vyznieva až neuveriteľne, ale 
dnes to vieme pochopiť so zreteľom na vtedajšie vyhrotené vnútropolitické aj 
medzinárodnopolitické pomery. V spisovateľskej obci sa pestovalo sektárske 
skupinkárenie, vzájomné obviňovanie sa z ideologických, politických aj ume-
leckých úchyliek, intrigánstvo a znemožňovanie pokojnej tvorby druhým. 
podľa márie jančovej (Denníky, s. 324, záznam je z roku 1955) „viac sa popíše 
o literatúre, ako sa vytvorí literatúry. strašne je veľa aj tých konferencií, aj tých 
článkov, všeličoho – len nových knižiek a divadiel je málo. zväz /spisovateľov/ 
je kolos...“ podľa týchto zápiskov osobitné napätie jestvovalo medzi Františkom 
Hečkom a Dominikom T a t a r k o m, ktorý Františka Hečka práve v tomto kri-
tickom čase obvinil, že je veriacim marxistom. Literárne vody čírila, no najmä 
mútila aj literárna kritika, ktorá vtedy mala oveľa vážnejšie slovo ako dnes.
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Tento úvod má slúžiť na pripomenutie toho, čo musíme mať neprestajne na 
mysli: že totiž pri posudzovaní hlavnej idey našej úvahy – vzťahu oficiálneho 
a neoficiálneho, tak ako to z dnešného pohľadu možno pozorovať u Dominika 
Tatarku – sa pohybujeme v zložitej sieti životných vzťahov a okolností. Téma 
je vážna, lebo sa dotýka Tatarkovej osobnostnej, umeleckej a ľudskej integri-
ty aj identity. pri overovaní a potvrdzovaní alebo naopak, pri vyvracaní tejto 
integrity sa dnes – už s odstupom času – musíme opierať zväčša o verejné či 
zverejnené, alebo oficiálne prejavy, ktoré dosvedčujú túto integritu, no aj tieto 
prejavy sme nútení posudzovať so zreteľom na spomenutú neobyčajne vypätú 
spoločensko-politickú situáciu v päťdesiatych rokoch 20. storočia a zároveň 
v nevyhnutnej dejinnej perspektíve, lebo v päťdesiatych rokoch sme zažili 
nielen politické procesy s hrdelnými rozsudkami, ale aj politické uvoľnenie 
podmienené výsledkami XX. zjazdu Komunistickej strany sovietskeho zväzu. 
V tom zmysle je nevyhnutné mnohé Tatarkove oficiálne prejavy pokladať za 
vynútené a možno pri nich hovoriť o excese (také je napríklad jeho verejné 
vystúpenie z cirkvi alebo často citované vyhlásenie týkajúce sa súdených  
a odsúdených verejných činiteľov v zinscenovaných a zmanipulovaných súd-
nych procesoch na začiatku päťdesiatych rokov) a vedené predovšetkým úsilím 
udržať sa v centre literárneho a kultúrneho diania; v podobnom zmysle hodnotí 
túto vec mária B á t o r o v á vo svojej monografii Dominik Tatarka slovens-
ký Don Quijote z roku 2012. spomenutú vynútenosť potvrdzuje aj písomné 
vyjadrenie ľútosti nad vystúpením z cirkvi a prosba o znovuprijatie do cirk-
vi v čase Tatarkovho osobného protestu proti jestvujúcemu režimu a nútenej 
izolácie Dominika Tatarku. ako svedčí len nedávno uverejnený dokument, list 
Dominika Tatarku silvestrovi Krčmérymu z 9. Vii. 1986, jeho autor opätovne 
vyslovuje svoju ľútosť nad „hriechom odpadlíctva“, ktorý „spáchal zo slepej 
pýchy alebo velikášstva“, prosí Boha o odpustenie a vyslovuje želanie, aby ho 
„do posvätnej zeme pochovali ako kresťana“ (pozri Lauko, 2013, s. 15).

naša téma Tatarkovej integrity a identity sa netýka bezprostredne autoro-
vej literárnej tvorby, v súvise s ktorou – vychádzajúc predovšetkým z prvých 
a záverečných Tatarkových prác – Valér m i k u l a najnovšie (vo svojej štúdii 
s názvom Vitalistická tvár Dominika Tatarku z roku 2013) konštatuje u autora 
istú dvojtvárnosť – ani nie tak v zmysle pretvarovania sa ako skôr v zmysle 
objektívneho prejavovania sa v literárnej tvorbe: „Tatarka sa takto javí nie 
ako autor polymorfný, mnohotvárny /ako to na začiatku 60. rokov posudzoval 
alexander m a t u š k a – pozn. j. K./, ale skôr dvojtvárny: jedna jeho tvár 
je ,známa‘, verejná (hlásiaca sa k rôznym dobovým konceptom a neskôr ich 
vytvárajúca), druhá je alebo aspoň chce byť ,neznáma‘.“ (mikula, 2013, s. 260)

2. K poznaniu Tatarkovej identity na úrovni oficiálnych a neoficiálnych pre-
javov významne prispievajú aj svedectvá iných Tatarkových umeleckých kole-
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gov, žiakov a ďalších. V druhej časti svojho príspevku chceme v tejto súvislosti 
pripomenúť pozoruhodnú esej Vladimíra K o m p á n k a  s názvom Za Tatar-
kom, uverejnenú v Kompánkovej knihe Impresie z roku 2008 na s. 54 – 68. ako 
píše milan r ú f u s  v básni Traja chlapi pri kolíske, uverejnenej na obálke 
Kompánkovej knihy: „Čo vzišlo z toho /požehnania pri kolíske – pozn. j. K./, 
/ potom stálo za to. // Vzišiel pán Kompánek – / čarovná mixáž, táto / chuť 
zeme, domova / a svetlej človečiny, / stĺp tichej vernosti. / Kompánek – tro-
jjediný / a nedeliteľný. / Kompánek – živý sviatok.“ podľa knihy Impresie by 
bolo možno povedať aj: Kompánek štvorjediný, lebo majster prejavuje rovnako 
vysokú umeleckú invenčnosť a zručnosť ako pri tvorbe obrazov a sôch aj pri 
narábaní s jazykom a s perom.

Kompánkova esej podľa autorovho datovania vznikla roku 1989, v roku 
Tatarkovej smrti, a má povahu poslednej rozlúčky s Dominikom Tatarkom 
nad jeho hrobom na martinskom cintoríne v Bratislave. je to monumentálna 
slovesná výpoveď veľkého umelca o spriaznenosti – tvorivej, ľudskej, vlaste-
neckej – dvoch umeleckých duší, taká presvedčivá, že vyvracia všetky pochyb-
nosti o úprimnosti a spoločenskej i kultúrnej progresívnosti Tatarkovho ume-
leckého, osobnostného aj občianskeho cítenia aj myslenia a konania aj jeho 
celkového spoločenského posolstva. pri tomto interpretovaní Kompánkovho 
obrazu Dominika Tatarku, prirodzene, berieme do úvahy jednak to, že so 
zreteľom na príležitosť, pri ktorej bol napísaný, je takýto text istým spôsobom 
jednostranný, a jednak to, že – ako sme už povedali na začiatku nášho textu  
– jestvujú aj svedectvá, ktoré sú v príkrom protiklade s Kompánkovým. 

ako gymnaziálny študent si Vladimír Kompánek predovšetkým spomína na 
Dominika Tatarku ako svojho profesora slovenčiny na žilinskom gymnáziu, na 
jeho netradičné, ale o to príťažlivejšie a účinnejšie vyučovacie metódy, ktorými 
získaval študentov na aktívny vstup na živnú pôdu slovenskej národnej kultúry 
a jej ďalšieho vedomého rozvíjania. Vladimír Kompánek v súvise s Dominikom 
Tatarkom ako svojím profesorom slovenského jazyka pripomína vec, ktorú 
som sám pri osobnom stretnutí s Dominikom Tatarkom roku 1963 zažil: 
„spomínam si, ako nás Dominik Tatarka sústredene počúval /mám na mysli 
práve toto s ú s t r e d e n é  p o č ú v a n i e – pozn. j. K./. naše, z každej doliny 
odlišné nárečie, naše príhody, všetko, čo sa stalo na jarmokoch, pri zabíjačkách, 
poľovačkách. príhody konských priekupníkov, čo prefarbovali kone, zážitky 
s tulákmi a cigánmi. – nahováral nás – píše v ďalšom odseku autor –, aby sme 
si zapamätali príslovia, pesničky, sviatočné častovačky a rozpravy. Všetko to 
tajomné a strašidelné, čo vykladajú ženy pri driapaní peria. Čo vybúchavajú 
betlehemci, čo odriekajú traja králi. ako sa ľudia odoberajú od mŕtveho, ako 
trúchlia plačky.“ (Kompánek, 2008, s. 56)

V ďalšej časti eseje autor už ako profesionálny výtvarný umelec spomína 
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na stretnutie s Dominikom Tatarkom v Bratislave pri chystaní svojej sochy 
na vystavenie. Dominik Tatarka pri tomto stretnutí „sa začal po tatarkovsky 
rozpamätúvať“ na Kompánkove študentské písmenká, ktoré priam „vykresľoval 
tak odovzdane do riadkov, s takou láskou. najradšej – cituje Tatarku – by si 
ich bol všetky vymaľoval“ (Kompánek, 2008, s. 57). Toto stretnutie stálo na 
začiatku osobného priateľstva a vzájomného umeleckého porozumenia, ktoré 
okrem iného viedlo k tomu, že Dominik Tatarka v polovici 60. rokov Kompán-
kove drevené sochy, kláty alebo stĺpy, v ktorých autor „hľadal ozvenu svojho 
domova“, označil výrazom „Kompánkovi drevení penáti“ (tamže, s. 60) a pri-
dal výklad, ktorý Vladimír Kompánek hodnotí ako „azda presvedčivejší, ako 
boli moje sochy, čo ho k tomu inšpirovali. a ja som sa nevedel dočítať. Bolo mi 
z toho úžasne,“ priznáva Vladimír Kompánek, pričom 60. roky, „čas môj aj čas 
iný, čas mojich druhov galandovcov“, hodnotí ako „tatarkovské časy. spolu sme 
snívali, sedávali, popíjali a meditovali. Celé noci pri kozube pozerali do ohňa, 
do vyhne fantázie, a vynášali z neho obrazy, myšlienky a predstavy. a túlali 
sme sa slovenskom. snívali sme, že ho pokryjeme sochami, stĺpmi, bránami, 
tvorivými sympóziami... Že zachránime staré kríže a vedome zviditeľníme vrs-
tvy našej kultúry, našej identity“ (Kompánek, 2008, s. 60).

V eseji Vladimír Kompánek zachytáva aj smutné obdobie po roku 1968 
s jeho zápornými dôsledkami na slovenskú spoločnosť a osobitne na slovens-
kú kultúru, ani to však neoslabilo priateľstvo obidvoch umelcov, ich vnútornú 
silu a pevné rozhodnutie prekonávať prekážky. obidvaja umeleckí tvorcovia 
zachraňovali, čo sa ešte podľa ich predstáv zachraňovať dalo, a skutočne doma 
sa cítili v domácom ľudovom prostredí s jeho dávnymi a pevnými tradíciami.

V novej situácii, keď Vladimír Kompánek zostal bez Dominika Tatarku, si 
snenie, ktoré je aj rozpomínanie (tamže, s. 62), stále zachováva: „Tak by sme 
ťa mali pochovať. niesť ťa celou podtatranskou krajinou, ktorú si tak miloval. 
svoju Tatrániu. alebo by sme ťa mali rozosiať po celej krajine. Tvoju odvahu, 
tvoju slobodu. aby sa ujala.“ (tamže, s. 62)

Kompánkova esej Za Tatarkom nepochybne má čo povedať k téme Dominik 
Tatarka oficiálny a neoficiálny. presviedča svojou úprimnosťou a pravdivosťou 
a ukazuje Dominika Tatarku v ľudsky vierohodnej aspoň relatívnej jednote jeho 
oficiálneho a neoficiálneho rozmeru.

3. K spomínanej téme Tatarkovho vzťahu k výtvarnému umeniu možno 
ďalej pripomenúť, že tento vzťah sa u Dominika Tatarku ukazuje ako intenzívny 
a celoživotný a celkom prirodzene preniká aj do jeho tvorby. svedčí o tom 
nielen prostredie výtvarných umelcov, z ktorého čerpá tému v jednej zo svojich 
prvých knižných prác – Panne zázračnici –, ale aj Tatarkove reakcie na svetové 
výtvarné diela, ktoré videl na svojich cestách v zahraničí, a napokon aj verejné 
postoje, ktoré prejavoval pri hodnotení diela iných pozoruhodných zjavov 
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výtvarného umenia na slovensku v 60. a 70. rokoch 20. storočia, konkrétne aj 
pri hodnotení originálneho a prenikavého výtvarného diela milana L a l u h u  
v eseji s tajomným, ale zrozumiteľným a jednoznačným názvom Blahodenie 
Milana Laluhu. 

Už publikovanie tejto eseje má typické „tatarkovské“ osudy, lebo bola napí-
saná a prichystaná na uverejnenie už roku 1971, no v ostatnej chvíli bola násilne 
z politických dôvodov vypustená z publikácie o milanovi Laluhovi a po prvý 
raz vyšla až po autorovej smrti roku 1991 v slovenských pohľadoch a potom 
v ďalšej monografii o milanovi Laluhovi, ktorú vydalo Vydavateľstvo slovens-
ký Tatran roku 1997 (Tatarkov text je na s. 114 – 125, údaje o publikovaní textu 
sú na s. 125). možno povedať, že Dominik Tatarka tu siaha priamo na osob-
nostné a umelecké dno milana Laluhu, ukazuje ho ako umelca vyrastajúceho 
z ľudového prostredia, z domácej kultúry a tradícií, zo slovenskej histórie a tvo-
riaceho z hĺbky umeleckého a osobnostného presvedčenia, ktoré prirodzene 
vyúsťuje do výtvarného prejavu, ktorý sa zákonite vracia k vlastnému národu, 
k slovenskej krajine, k dedinskému človeku. Vychádzajúc z jedinečného ume-
leckého výrazu milana Laluhu, Dominik Tatarka sa v eseji opätovne vyjadruje 
o svojej obľúbenej téme (umeleckého) znaku a umeleckej formy a jej posolstva 
a vzájomného vzťahu obsahu a formy. Ľudovosť ako bytostný atribút celého 
Laluhovho výtvarného diela vystihuje slovami: „V celej maľbe nachodíme 
utajený znak ľudu. je to znak dedičný, znak dedičstva ľudovej a všeľudskej 
kultúry. Laluhov znak značí: my. označuje nás a spája nás ako obec.“ (Tatarka, 
1997, s. 118)

ako vidno aj z tohto citátu, u Dominika Tatarku v záverečnom období jeho 
tvorby pojmy ľud, my a obec jedno sú. je to charakteristické pre jeho osob-
nostné založenie a celoživotné poznanie.
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Dominik tatarka 
ako vERiaci ČlovEk

Anton Srholec

ja nepatrím medzi „tatarkológov“, mal som ale v živote šťastie, že som sa 
Dominika Tatarku dotkol ako študent, ktorý so mnou študoval na slovenčine, 
dejinách literatúry súčasnej, spolu s Válkom, mihálikom, odchádzajúcim Be-
niakom, milom Urbanom a do tej skupiny som ho zaradil. osobitne ako básnik 
a umelec patrí k tým prvým menovaným a potom som ho stratil, lebo život  
u mňa mlel v iných vodách. na konci som ho stretol, toho Tatarku kajúcnika. 
zavolal ma k nemu silvo Krčméry: „poď, Tatarka umiera, chce sa vyspovedať.“ 
Tak som k nemu prišiel, do ich vily niekde pod hradom. a Tatarka ma čakal  
s jednotným katolíckym spevníkom, prijal ma a nejako tak hľadal slová, teda, 
on si chcel robiť generálnu spoveď. a ja už nemám uši na počúvanie generálnej 
spovede, ani nemám tú vieru, žeby mohol niekto svoju cestu prerozprávať. Tak 
vo mne našiel priateľa, ktorému hovorím: „majster, to bola vaša cesta. môžeme 
jedine, ak bolo niečo, tak máte na to hodinu času, oľutujeme to alebo... mohlo 
to byť ináč, ale nezmeníme to. a všetko, čo tam bolo, bolo pravdivé, to ste 
boli vy.“ a dostal také rozhrešenie, ako sa patrí, to, po čom túžil, tú generálnu 
absolúciu, a potom sa na pár dní stratil. a znova ma silvo zavolal. Ležal na 
jis-ke v nemocnici: „poď, Dominik zomiera.“ Tak sme k nemu prišli, večer, 
keď už boli oslabené stráže, a vtedy ešte nebol taký strážený, ako je to dnes. 
pustili nás k nemu a Tatarka už ležal v agónii. niekde som čítal, že vtedy sa  
s ním točí svet a že tomu človeku je možno dobré dotknúť sa ho, aby sa s ním 
ten kolotoč zastavil. a ja som mal tú odvahu, dotkol som sa mu ruky a on otvo-
ril oči a povedal: „odpustite, bratia...“ zavrel oči. my sme odišli. odišiel aj on. 

Tatarka je umelec, patrí do našich dejín a ako som spomínal, do celej ple-
jády, ale chcem, hľadám u neho tú vieru. nemusím ďaleko chodiť a veľa, veľa 
hľadať. Ten, za ktorých on bojoval, ktorých zástavu niesol, zdvihol, tí po jeho 
smrti ho ešte neporozumeli. a tí, proti ktorých falošnej viere celý život on poc-
tivo bojoval, tak tí ho odmietajú definitívne. preto chápem, čo tu profesorka 
Bátorová hovorí, Tatarka je ešte nedocenený a neidentifikovaný. odtabuizovať 
ho treba.
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Dominik Tatarka ako veriaci človek

nÁBoŽEnskÁ viERa 
u Dominika tatarku

musíme rozlišovať medzi človekom veriacim a náboženským. Dominik 
Tatarka vyrástol v hlboko tradične náboženskom prostredí, ktoré bolo na slo-
vensku bežné ešte v minulom storočí, hlavne na vidieku. poznačený bol aj 
obrovskou tragédiou 20. storočia. Bola to prvá svetová vojna, v ktorej mu zahy-
nul otec. prostredie plné hrôz, a potom poézie, sentimentality, neskôr tragédie 
a nepotešiteľného smútku, pretaveného na pokorné prijatie udeleného.

ovplyvnila ho aj povojnová doba, v ktorej žil svoje detstvo. reakcia na 
monarchiu, ktorá nechala posviacať zbrane a posielala tisíce mužov na front, 
propaganda o ruskom raji, socialistické utópie, sociálne hnutia, vlády, krízy, 
štrajky (v literatúre napríklad Švejk). príliš konzervatívna Cirkev a vo vere-
jnom priestore ako požiar šíril sa marxizmus. 

Len z milosti Božej a vďaka mimoriadne obetavej matke študujúci Tatarka 
sa musel vyrovnať s celou lavínou problémov existenciálnych aj názorových. 
mám ho rád a vážim si ho pre jeho poctivosť. patrí do prvej generácie slová-
kov, ktorí zistili, že podľa toho starého sa už nedá žiť. a ak to všetko nechcel 
a nevládal hodiť cez palubu, musel to bolestivo a namáhavo hľadať, aby to 
pretavil a obhájil vo svojom živote aj vo svete. Tatarka pri všetkých svojich 
blúdeniach, hľadaniach, omyloch si po celý život uchoval základné smerova-
nie, zmysel pre tajomstvo, pre zodpovednosť za to, čo rozprával a čo písal. 
jeho úzkostné hľadanie Boha sa znásobilo štúdiom na nitrianskom cirkevnom 
gymnáziu, ale ani tadiaľto sa nedalo ísť. za pravdu sa platí oveľa viac. musel 
si hľadať svoju vlastnú cestu, svoju reč, zrozumiteľnú v sekulárnom prostredí, 
ktorá sa dá žiť. nemci hovoria lebbar.

zo starej viery si odniesol poklad obrazov, ktoré sú pre vieru symptoma-
tické, na ktoré ešte nemáme svetské ekvivalenty, ako Civitas Dei, milosť, duša 
a mnohé obrazy a spomienky, ktoré plne chápu len praktizujúci katolíci.

Dominik Tatarka patrí medzi prvých, ktorí na slovensku oddelili a rozlíšili 
náboženstvo a vieru. nedokázal, nesmel, nedalo sa mu nábožensky žiť, ale si 
ponechal hlbokú vieru. To, k čomu viera vedie a vychováva. zmysel pre česť, 
pravdu, svoje vnútorné centrum ako svätostánok, odvahu kráčať sám, tmou, 
ktorú poznajú len veľkí mystici, ísť s vlastnou kožou na trh, zastať sa trpiacich, 
dnes tomu hovoríme solidárnosť s utrpením iných, odhodiť barličky útechy 
a uniesť svoju krehkú, zraniteľnú, ohrozenú existenciu a zachovať si kurz, ktorý 
mu naznačila ešte v detstve matka alebo náboženská viera. Výskumník v cu-
dzom svete. Frontový vojak, od ktorého nemôžeme čakať, že bude vyholený, 
navoňaný a v gala. V tom vidím to jeho kresťanské. Žiť a prežiť v podchladení, 
zo svojej podstaty, sám vojak v poli, so svojím snom o slobode, ktorá je skorej 
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jeho budúcnosťou ľudstva, vízia, dar. s vierou, ktorá sa artikuluje ako zápas 
o spravodlivejší svet pre všetkých.

V dobe, keď sa spisovateľ oficiálne chápal ako architekt ľudských duší 
podľa verejne nanucovanej utópie, Dominik Tatarka bol skorej advokátom chu-
dobných, hovorcom utláčaných, umlčaných. spochybňoval lacné a povrchné 
riešenia šťastia a istôt. sám proti tme, ktorú videl, keď iní sa robili ďalekozrakí, 
dal príklad odvahy neúnavne hľadať svoju cestu, obhájiť si ju a nevzdávať sa 
nádeje.

Dominik Tatarka bol rovesníkom Ladislava Hanusa, Korca, silana, katolíc-
kej moderny. svet, v ktorom žil, bol ale už niekde inde. jeho údelom bolo 
zdvihnúť, prenasledovaný, zástavu novej neslýchanej formy kresťanského by-
tia a poctivo ju niesť. Kresťanská viera ako údel, ako jadro civilizácie, holá ako 
dieťa v Betleheme, nahá ako žena, o ktorej sníval a po ktorej túžil. Viera čistá 
ako voda, neskazená príroda, údel, ktorému neujdeš, a osud, kríž, ktorý treba 
uniesť.

Bolo mi dopriate zažiť, ako sa vo svojej finálnej úzkosti túžil vrátiť do teplé-
ho hniezda svojej starej viery. Bolo mu to umožnené, ale aj my sme už niekde 
inde. jednotný katolícky spevník už nie je kotvou nádeje a pohrebné reči nie sú 
autentickým pomníkom. Ten si postavil sám.

Dominik Tatarka nám ukázal, že každý máme svoju cestu, svoj výstup a nik-
to to za nás neodpracuje, že aj bláznivý, absurdný, zložitý svet je božím svetom 
a v ňom si má človek zachovať to hlavné, smerovanie, cit pre duchovno, úctu 
k tradícii, ktorú treba znova prerozprávať, súcit a čin pre trpiacich, že páliť si 
prsty nie je špás, ale sa to oplatí a že človek aj cez prekážky, pády aj zlyhania 
môže prísť do milovanej náruče milovaného národa, ľudstva či Boha, ktorého 
po celý život hľadal.

Dnes ide cestou odluky človeka od cirkvi už osemdesiat percent veriacich 
ľudí na slovensku a ide to krížom cez všetky cirkvi.

Don anton srholec, Dr.h.c.
resoTy o. z.
pri trati 13
821 06 Bratislava
antonio@nextra.sk
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Mária Bátorová

Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto príspevky, ktoré sú také podnetné. 
Dúfam, že táto diskusia, ktorá bude nasledovať, z rozličných strán a rôzne 
problematiku, ktorú sme tu počuli a načali, prehĺbi a prediskutujú sa aj niektoré 
veci, ktoré sa netýkajú len Tatarku. Lebo presne takto som si to predstavovala, 
že referáty budú zachádzať do takýchto všeľudských, celospoločenských a aj 
politických rozmerov, ktoré človeka obklopujú a ho nejakým spôsobom určujú, 
evokujú v ňom aj reakciu, či už rezignáciu, alebo akciu. Toto je presne ten 
kontext, ktorý táto diskusia mala a má za cieľ a ja vám chcem poďakovať za 
úvodné referáty.

Ondrej Sliacky

ako „literárny pediater“ môžem predovšetkým vysloviť ľútosť, že Domi-
nik Tatarka nikdy nič nenapísal pre deti. a pritom, ako nedávno poznamenala 
profesorka mária Bátorová, sám bol veľkým dieťaťom. Lenže byť dieťaťom 
je jedna vec, a písať pre deti druhá. Teraz však chcem hovoriť o inom. o tom, 
že Tatarka už vyše dvadsať rokov namiesto toho, aby spoločnosť spájal hod-
notami, ktoré symbolizuje, vlastne ju polarizuje. jeho pofebruárový čas je 
totiž takým neuralgickým obdobím v jeho živote, že v istom zmysle neustále 
spôsobuje čosi ako komunikačnú traumu. je neuveriteľné, že v čase likvidá-
cie demokratického spoločenského systému, v čase ruinovania duchovna, kul-
túry, násilnej kolektivizácie Tatarka nezdvihol prst, aby sa proti tomu nejakým 
spôsobom postavil. V podstate poslušne sa zaradil do zástupu osobností, ktorí 
sa z takého alebo inakého dôvodu pridali k tým, ktorí disponovali brutálnou 
mocou. Hovorte dnes ľuďom typu rudolfa Dobiáša, ktorý svoju mladosť prežil 
v jáchymove, že práve Tatarka má byť ikonou komunistického odboja. neho-
vorím to teraz preto, aby som spochybňoval Tatarkove zásluhy na demontáži 
komunizmu, jeho amorálnosti. mňa teraz zaujíma to, kedy, v akom čase sa 
Tatarka zbavil svojej závislosti od komunistickej ideológie, od jej násilia 
a utópie o šťastných zajtrajškoch. podotýkam, že ešte predtým, než sa tak stane, 
napíše prózy radostník a Družné letá, v ktorých v podstate nehanebne zaprie 
svoj talent, ktorý už preukázal pri svojom vstupe do literatúry. a teraz otázka 
znie: je to naozaj, ako hovorila mária Bátorová, len pod tlakom či dokonca 
z presvedčenia, alebo sa to všetko udialo úplne inak? a čo to bolo? zbabelosť 
alebo vedomá kolaborácia s démonmi. neviem. pripúšťam však, že každý 
človek má právo na omyl, dokonca aj na fatálny. Dôležité je, či v ňom zotrvá 
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a dokonca z neho profituje, alebo nie. Tatarka sa so svojím, nazvem to eufeminis-
ticky, omylom rozišiel. Uvažujem o tom, kedy to bolo? V päťdesiatom treťom? 
ešte pred vydaním Družných liet a radostníka alebo až neskôr? Chruščovov 
referát o kulte osobnosti a v rámci neho o spáchanej nezákonnosti na státisí-
coch občanov komunistického kolosu na XX. zjazde sovietskych komunistov 
zaiste mnohým pravoverným otvoril oči. možno i Tatarkovi, ale ten rozho-
dujúci moment mohol nastať až v päťdesiatom šiestom roku, keď Chruščov, 
človek, ktorý vzbudil nádej, že stalinizmus so svojimi hrôzami je definitívne 
mŕtvy, maďarskú revolúciu, revolúciu proti komunizmu, utopil v krvi. pod 
týmto vplyvom Tatarka mohol prehodnotiť svoje pofebruárové postoje. To som 
si myslel donedávna, kým sa mi nedostal do rúk časopis, v ktorom som strávil 
takmer osem rokov svojho života, Kultúrny život. a tam som zistil, že ešte 
pred vypuknutím maďarskej revolúcie, ba o niekoľko mesiacov skôr Tatarka 
v ňom publikuje esej Démon súhlasu. je to neuveriteľné! neuveriteľné preto, 
lebo tento fakt dokazuje, že Tatarka nie pod vonkajším vplyvom, pod vply-
vom potlačenia maďarskej revolúcie, ale z vlastného, vnútorného presvedčenia 
pakt s démonmi zrušil. a to je už iný príbeh, než sa usilujú rozprávať tí, ktorí 
v Tatarkovi namiesto symbolu slobody vidia človeka, ktorý hoci sa vydával za 
pastiera, v jednej chvíli svojho života svoje stádo opustil.

Mária Bátorová

Ďakujem pekne... Chce reagovať ján Budaj.

Ján Budaj

ja by som si to chcel aj trochu overiť medzi vami, lebo vy sa zaoberáte 
dielom Dominika Tatarku dlhé roky a ja, ja som v tom iste laik. mne Tatarka 
povedal, že Démona súhlasu písal v päťdesiatom štvrtom roku, zverejnený 
bol, ako vieme, v päťdesiatom šiestom a knižne vyšiel až v šesťdesiatych 
rokoch, šesťdesiatom druhom. ak je to tak, ale ak by tam aj bol ten termín 
päťdesiatšesť, tak my si uvedomme, že vzhľadom na to, aká ľavicová bola 
intelektuálna situácia v strednej európe po druhej svetovej vojne, a zvlášť  
v slovanských intelektuálnych prostrediach, ako je poľské, ale najmä české, tak 
môžete si pozrieť poľskú minulosť, či tam nájdete skôr napísanú esej od povoj-
nového intelektuála, ktorý zažil tú farskú republiku, ktorý zažil ten nacistický 
režim, zažil to vyvážanie Židov... Celá tá druhá svetová vojna s norimberským 
procesom predsa bola takým etickým zlyhaním, takou etickou legitimizáciou 
volania po veľkej zmene. Tí ľudia zažili, teraz je zhodou okolností výročie 
mníchova a kto ste podrobne študovali okolnosti okolo mníchova, tak viete, 
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že aj domáce obyvateľstvo, aj domáci politici na čele s Benešom zanevreli 
veľmi hlboko, emotívne, na západ a videli naozaj v nepoznanom stalinovi  
i v nepoznanom rusku férovejšieho partnera. rusko rafinovane aj počas mní-
chova podávalo Čechoslovákom ruku a tvrdilo, že oni by prišli, aj bez spo-
jencov. potom neskôr, pri telefonáte, spresnil stalin, že keď Francúzi zdvihnú 
vojská, tak sovieti prídu. a všelijak sa to takto moce, podľa mňa by neprišli, 
neboli dobre pripravení, mali celkom iné ciele, chceli pohltiť poľsko, mali iné 
zámery. ale faktom zostáva, že navonok to, čo sa dozvedela verejnosť, tá masa 
slovákov, takto reagovala. ja by som to, prepáčte mi, že použijem hlúpy ter-
mín, ale to vaše vyjadrenie o tom, že to bol taký čas totalitnej amorálnosti, ste 
použili, to sa dobre hodnotí teraz, z roku 2013, možno sa to celkom ľahko dalo 
hodnotiť aj v roku šesťdesiatosem, ale ja si viem predstaviť, že keby som bol 
mladý muž tej doby, doby, ktorá bola neuveriteľne silná očakávaním dobrého, 
očakávaním nového života, európa bola taká zničená, že tých ľudí premkýnala 
túžba plodiť deti, budovať domy, budovateľstvo, áno. môžeme sa vysmievať, 
keď mi starý Šimečka s manželkou trochu rozpačito hovorili, že oni sa našli 
na Trati mládeže a báli sa, či sa im budem smiať, lebo Trať mládeže v mojej 
generácii bol častý terč posmeškov. Lebo naše trate mládeže boli už len falošné, 
úbohé szmácke kariéry. Kto sa pchal príliš na brigádu v normalizácii a robil 
nejakého mládežníckeho aktivistu... ale predsa po vojne, v štyridsiatom pia-
tom, štyridsiatom siedmom, ôsmom to bolo všetko iné. Že Dominik Tatarka  
v istých okamihoch zrejme robil politické chyby, veď on ich netajil... zoberte 
si, že keď mňačko bol schopný písať niektoré prejavy, niektoré eštebácke pre-
javy, ktoré mali čítať politickí väzni, aká nenávisť voči nacizmu, ľudáctvu, ka-
tolicizmu viedla tých ľudí. no i v Čechách vraždili predsa nemcov, pri odsune. 
my tu teraz z pozície mierových čias hovoríme o nesmierne krvavej dobe. 

Teraz to znie desivo, že mňačko napísal za politického väzňa jeho priz-
nanie. ale on mal pocit, že sa mstí nepriateľom a jemu podobní ľudia zobrali 
zbraň a zabíjali. V Čechách povešali nemcov dolu hlavou, poliali asfaltom 
a zapaľovali. a neboli to len opilci z krčiem, možno tam boli aj veľmi vzde-
laní, ale veľmi zahorknutí a zranení ľudia. ja som sa naučil, keďže som sa sám 
priplietol do príbehov dejín, že zrejme dejiny je možné vnímať dvojako. je  
o tom veľká polemika a mnohí z vás sú oveľa vzdelanejší a iste máte na to svoj 
názor, ale z tej polemiky o tom, ako vnímať dejiny, som našiel dve cesty. jedna 
je cesta naozaj politická, keď dejiny vždy vnímame s politickým poučením 
víťaza. Čiže dnes rezolútne môžeme odsúdiť každého z politického postoja, 
kto napríklad bol v Hlinkovej garde a mal už 16 rokov a išiel na cvičenie. ale  
z pohľadu bádateľa, intelektuála, nech už teda denominácie historiografickej 
alebo futurologickej sa treba dopátravať pravdy o tej dobe. aj to je cenný pohľad 
na dejiny. politici majú tendenciu, prosto dneska je takáto politická situácia,  
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a z pohľadu dnešnej situácie odsudzujeme ostro aj veci, ktoré sa v medzivojno-
vom období neodsudzovali. Keby ste sa pozreli na anglickú alebo poľskú poli-
tiku v medzivojnovom období, mnohé strany boli fašistické. aj sa tak volali, 
ale najmä drvivá väčšina tak rozmýšľala. aj v tom demokratickom anglicku  
a o poľsku ani nehovoriac. Dnes sú to nepredstaviteľné postoje, ale vtedy boli 
všeobecne tolerované. V Holandsku numerus clausus bol v dobách, keď mali 
demokratickú vládu a nebol považovaný za antisemitizmus, teda protižidovský 
numerus clausus. Vrátim sa v tomto exkurze už iba k tomu, že Démon súhlasu 
je písaný dva roky predtým, moja informácia je od Dominika taká a ešte je 
to nepreskúmané... nenašiel som ešte toho, kto by zhromaždil všetkých tých 
sacharovov, michnikov, hoci Havlov a nakreslil čiaru, kto z nich kedy čo napí-
sal, všetci boli liberálno-ľavicovo orientovaní. môžete tu spomenúť päť mien, 
ale veľa ich nenájdete, ktorí boli na druhej strane frontu, napríklad tí v Čechách. 
jednoducho vojna, ten debakel pravice, extrémnej pravice, aj klerikálnej pra-
vice, ten bol predsa úžasný. Ten sa zdal byť historický, večný. spojenci hovorili 
o rozpustení nemeckého národa, vážne o tom rokovali, že nielenže sa rozíde 
na rôzne tábory, že tam budú mať každý svoju okupačnú zónu, ale o tom, ako 
by sa dalo zabezpečiť, aby tento národ už nikdy nepovstal. aby zabudol kul-
túru, jazyk, všetko. Boli také politické diskusie. po vojne naozaj ten pohľad bol 
celkom iný. nebol Dominik Tatarka možno prvým ľavicovým intelektuálom, 
ktorý napísal ďaleko skôr, než sa zjavil nejaký Chruščovov prejav, ktorý napí-
sal odvážny obraz vlastne o sebe samom a o ľavicových intelektuáloch a o tej 
dobe? mne sa to nikdy nepodarilo zistiť, možno vy mi to poviete, že to viete, 
kto kedy otvoril túto tému, lebo potom teda vieme, že v šesťdesiatych rokoch sú 
významné doklady, v sedemdesiatych rokoch Havlova esej moc bezmocných... 
sú prosto state, ktoré píšu kapitoly istého vývoja názoru na ľudské práva, na 
hodnoty, európske hodnoty. je tam aj ten sacharov, ale predsa v celkom iných 
rokoch. ale neviem to. myslím si, že Dominik Tatarka možno je minimálne  
v stredoeurópskom priestore jeden z prvých, ktorí prezreli. Keď si dnes pozriete, 
že teda vlastne medzi rokmi štyridsaťosem štyridsaťdeväť, keď ešte teda exis-
tovalo súkromné podnikanie a keď sa zdalo, že komunisti len prevzali moc od 
absolútne neschopných, babráckych pravičiarov, s ktorými nedržal ani Beneš, 
prosto nikto. po písanie tej state uplynulo de facto jedno volebné obdobie. my 
vieme teraz z vlastného života, akých sme tu mali politikov za tie tri-štyri roky. 
Uvedomte si, že ani Tatarkova generácia nebola politicky skúsená. Kedy zažívali 
politiku? Veď veľkú časť života bola tá politika absolútne deformovaná, za prvej 
republiky ťažko hovoriť o demokratickej politike v dnešnom vnímaní a po prvej 
republike, za druhej republiky bol národný front. zrazu tu bola prosto doba 
nového budovania a ja sa neposmievam nikomu, kto uveril spočiatku komunis-
tom, a vzdávam hold každému intelektuálovi, kto tento sladký sen o sociálnej, 
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historickej zmene sveta, ktorý predsa ľudstvo sníva teda od Kristových čias, ba 
oveľa skorej, od nepamäti, ktorí uverili, že tá chvíľa nastala. Že po tej strašnej 
vojne toto je tá chvíľa, keď sa ten svet realizuje. a má materiálnu a mocenskú 
základňu a nespravodlivosť zmizne. Totalitná amorálnosť nebola verejnosti 
známa, verejnosť počúvala prejavy, rozhlasové prejavy, kde tí ľudia dobrovoľne 
hlásali, že spáchali ťažkú vlastizradu. Bola to doba, keď sa naozaj rozmnožili 
pašeráci, bola to doba obrovskej inflácie meny, myslím po roku štyridsaťpäť, 
a komunistom sa podarilo udržať takzvanú vojnovú psychózu aj vojnovú propa-
gandu o nepriateľovi. mimochodom, stranám sa to vždy hodí, a tak ako šikovne 
vyvolali to, že niektoré strany boli zakázané, tak si aj veľmi šikovne poslúžili 
vojnovou psychózou. oni natiahli jej existenciu. ale nielen u nás, v amerike 
naháňali komunistov carterovci a verili, že špión je všade, a ľudia si stavali 
masovo bunkre a ešte celé desaťročia si zhromažďovali konzervy, keď príde 
jadrový koniec sveta, aby ho prežili. prosto vojnová psychóza druhej svetovej 
vojny, priamo na ňu nadviazala psychóza studenej vojny. Toto bol reálny rámec 
tých prejavov, ktoré odsudzujeme u Dominika Tatarku, a aj tej eseje Démon 
súhlasu, ktorá podľa mňa nie je doteraz docenená v stredoeurópskom kontexte.

Mária Bátorová

Áno, ďakujem pekne, no ja v tomto momente poviem len pár dát, pretože 
podrobne je to všetko v tejto knihe a naozaj tu treba možno ukotviť aj otázku 
profesora sliackeho, aj tvoju, na nejakú chronológiu, sledovať, čo sa vlastne 
vecne udialo. K emigrácii: Czesław miłosz, tento veľký poliak, ktorý bol tiež 
ľavičiar, v londýnskej emigrácii publikoval v päťdesiatom treťom roku esej 
zotročené vedomie. To bola esej, ktorá opisovala mechanizmy tak, ako ich na-
chádzame v Démonovi súhlasu. To je v podstate to isté, bez toho, že by sme te-
raz mohli či chceli dokázať, že túto esej Tatarka poznal. Czesław miłosz potom 
z toho urobil román, v ktorom svoju esej rozpísal do deja. nám zostala Tatar-
kova esej. rovnako pavel Kohout v Čechách zo dňa na deň napísal básne a hru 
septembrové dni a z ľavicového komunistického bôžika sa zrazu stal opačný, 
ale zase na vlne čias. Teraz kto rozhodne, či ten Kohout to myslel úprimne 
alebo ako to vlastne myslel? a toto isté sa stalo s Tatarkom, že Démon súhlasu 
sa stal emblémom nového začiatku a nového myslenia. V päťdesiatom štvrtom, 
to je dobrý rok, ako hovoríš... a v tej súvislosti si azda treba uvedomiť, že inte-
lektuáli čítali a síce povinne čítali ruských autorov. ale takí, ako bol Tatarka 
z tých ruských autorov, čítali tých, ktorí neboli v línii, čiže napríklad on čítal 
a citoval z Burova v jednej eseji, ktorá vyšla v Kultúrnom živote v päťdesiatom 
piatom roku. V nej hovorí o tom, čo mu bolo vlastné, o jedinečnosti autorského 
subjektu, a hovorí to do situácie, keď každý bol povinný písať ako inžinier 
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ľudských duší, ako to mal nadiktované z ústredného výboru strany. V každom 
diele bola povinná ľudovosť, straníckosť a ideovosť. Toto je český a poľský 
kontext Tatarkovho Démona súhlasu. možno ešte niečo k spomenutej otázke 
pamfletu. Tatarka tento svoj pamflet nespomína za roky rokúce nikde, až potom 
sa ho na to spýta eva Štolbová a v navrávačkách on na to odpovedá: „Tlačil 
na mňa Kostra aj s Kristou Bendovou.“ a teraz nemôžem to tu citovať, ale 
v knihe je to citované, veľmi ostré slová..., ba spomína v tejto súvislosti aj 
juraja Špitzera, že keby to nebol napísal, bol by zle dopadol. Tento tlak je  
v eseji evidentný najmä v štýle. Takto Tatarka nikdy nič nenapísal, týmto štýlom. 
Dokonca ani vo svojich literárnych postavách nikomu nepripísal takú hystériu, 
ktorá sa prejavuje v jazyku tejto eseje. našla som na konci toho pamfletu takú 
pasáž, kde hovorí, citujem: „nenaučili sme sa ešte nenávidieť týchto zlosynov, 
ale naučíme sa to.“ a to sčasti anuluje celý predošlý obsah, teda to, čo vychrlil 
na nich, pretože ak sa nenaučili túto nenávisť, ktorú tam prezentoval, ale musia 
sa to naučiť, tak vlastne povedal niečo, čo chcel, tak typicky tatarkovsky im 
to šprihol v tom pamflete na záver. Čiže keby sme boli schopní poňať toto, 
že spisovateľ sa prejavuje v štýle..., mnohé by to vysvetlilo. neviem, niekto 
pochopí, niekto nie. ale je tam ešte taká zvláštna vec, že si povedal, citujem 
to: „má byť Tatarka národná morálna ikona a ako s týmto všetkým ňou má 
byť?“ no, toto je práve to, že my by sme chceli, aby spisovateľ tu bol morálnou 
ikonou. a prečo by mal byť? ani Tatarka to nie je, ani nikto nie je povinný tým 
byť, len preto, že je spisovateľ. Čiže povedzme to, že táto kniha nesie podtitul 
Don Quijote, to provokuje práve toto vedomie nároku na spisovateľa... no ja 
hovorím v úvode tejto knihy, že som ho videla takto, od sedemdesiateho roku, 
práve len po tom šesťdesiatom ôsmom, potom je ťažiskový v jeho živote ten 
veľký sen o skutočnosti, o spoločnosti, o láske, o vzťahoch, o obci Božej. To je 
ten sen, ktorý tu kolega spomínal, ktorý on mal, pretože s tým snom bol v osa-
mení dvadsať posledných rokov života.

Anton Srholec

ja neviem, či som rozumel, porozumel diskusii, ale to je o hriechoch, 
smrteľných, ľahkých, vážnych, ťažkých a podobne. V Biblii je, že kto je bez 
hriechu, nech po druhom hodí kameňom. ja som za to, aby sme hovorili pra-
vdu, ako sa s tou dobou, ťažkou a zložitou, vysporadúval, dokonca by bolo 
pekné dať paralelu, ako sa s ňou, s tou dobou, vysporadúvali jeho rovesníci 
a kamaráti. neviem, ako spomínam, tu práve bol mihálik, mňačko, mináč, 
Válek, potom milan rúfus. To boli jeho rovesníci a každý nejako hľadal tú 
cestu a tiež nešli všetci rovnakou cestou. Takže ďakujem pekne. ja som za 
to, aby sa táto pravda písala, ale nesmieme to dramatizovať, pretože tak ako 
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kresťanská viera nie je spolok svätých ľudí, ale normálnych hriešnikov, ktorí 
tomu neuverili a chcú sa z toho dostať. Taká je naša literatúra, nemusí mať len 
čisté, vyhranené osobnosti.

Mária Bátorová 

jednoznačne. ani nemá mať. ani nemôže mať.

Anton Srholec

nemôže mať.

Ján Kačala

ja by som chcel upozorniť na to, že tie roky po druhej svetovej vojne, tak 
ako tu o nich hovoril pán ján Budaj, sú veľmi protirečivé. skutočne, to povoj-
nové obdobie vnášalo aj istý entuziazmus do ľudí a ľudia si vydýchli, že je 
mier. nevedeli, ako dlho ten mier bude trvať, ale bol mier. a začalo sa mierové 
budovanie, začala sa dvojročnica, prichystávali sa plány na päťročnicu, ale na 
druhej strane si musíme uvedomiť, osobitne pre slovenské pomery, sčasti pove-
dzme aj pre moravské pomery, priľnutosť našich ľudí k pôde. Tá tu jestvovala 
veľmi silná a v štyridsiatom deviatom, ak sa nemýlim, keď sa prijalo stranícke 
uznesenie, že sa bude konať kolektivizácia, dotýkalo sa to citlivo mnohých 
ľudí. Konkrétne teda na slovensku. a keď hovoríme o vtedajších slovenských 
pomeroch, z histórie aj zo skúsenosti vieme, že sa vytýčila povinnosť odvádzať 
kontingenty z vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Kontingenty ako povinné 
dávky poľnohospodárskych produktov ľudia splácali často peniazmi, lebo je-
dnoducho nemali tie produkty, ktoré boli predpísané na odovzdávanie. aj ja 
konkrétne mám zo svojej rodiny taký zážitok, že moja mama bola za neplnenie 
kontingentov odsúdená takzvaným ľudovým súdom v Dobšinej. mama však 
mala takú správnu bojovnosť v sebe, lebo bola na všetko sama, otca sme už 
nemali, tri deti mala na krku, takže sa musela zvŕtať, a tak sa obrátila so svojou 
ponosou na prezidenta republiky, na Gottwalda, a Gottwald jej zrušil to nepria-
znivé rozhodnutie ľudového súdu, ale zároveň pohrozil: „Dajte si pozor, lebo 
týmto svojím správaním v budúcnosti budete narúšať socialistické budovanie 
na vidieku.“ Toto všetko a všeličo iné ľudia prežívali a netreba našich ľudí 
podceňovať. pamätám sa aj na to, ako ľudia prahli povedzme po správach zo 
slobodnej európy, ako sa vtedy vnímala voľba nového amerického prezidenta 
eisenhowera a ďalšie udalosti. To boli veci, ktoré v národe žili a na ktoré národ 
reagoval, a tí, ktorí mali na to predpoklady a odvahu, svoje kritické postoje 
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sformulovali aj na papieri. sám som presvedčený o tom, že Dominik Tatarka 
bol jedným z prvých, ktorí do vtedajšieho politického mechanizmu dobre 
videli, ktorí sa v tom zorientovali veľmi presne. nezabúdajme, že mal vynika-
júce domáce aj zahraničné školenie, sám bol svetaskúsený človek a bol intelek-
tuál iného typu, ako boli možno všetci ostatní vo vtedajšej spisovateľskej obci. 
Takže určite má práve on ako jeden z prvých v rámci bývalého sovietskeho 
tábora veľké zásluhy pri odhaľovaní pomerov a dôsledkov, ku ktorým sa to 
vyvíjalo, a to by bolo užitočné naozaj aj podporiť celkovým porovnávacím 
výskumom. opakujem teda, hospodárske a politické dôsledky rozhodnutia  
o kolektivizácii v národe pôsobili, každého, kto mal nejakú pôdu, sa to dotýkalo 
v tom zmysle, že ho idú obrať o pôdu, prípadne o majetok. a to vzbudzovalo 
u ľudí odpor. Dokonca aj taký dogmatik, akým sa v päťdesiatych rokoch ukázal 
František Hečko, sa v súkromnom prostredí pohoršoval nad metódami, aké sa 
používali pri získavaní ľudí do družstva, konkrétne tu na západnom slovensku. 
o východe až neskôr vyšlo najavo, že tam ľudí spúšťali do studne dolu hla-
vou, kým si vstup do družstva nerozmysleli, neprijali im deti na vysokú školu 
a tak ďalej. ale aj to, čo zakúsil na západnom slovensku, František Hečko 
v nedávno uverejnených Denníkoch prirovnával k dražbám, ktoré zažil a opísal 
vo svojom Červenom víne. Toto boli vážne faktory, ktoré nútili ľudí, aspoň 
normálne rozmýšľajúcich, k odporu, a teda išlo o to, sformulovať tento odpor 
aj do písomnej formy a toto u nás urobil práve Dominik Tatarka.

Ondrej Sliacky

Lenže iná situácia bola medzi ľavičiarskymi intelektuálmi a iná me-
dzi prevažnou časťou národa, ktorý trpel totalitným nástupom. V tom čase,  
v päťdesiatom prvom, päťdesiatom druhom, päťdesiatom treťom. Teraz 
si predstav, že Tatarka v tom čase, keď roľníkom sa brala pôda, brala sa tá 
najväčšia hodnota, akú mali k dispozícii, napíše takú mystifikáciu, ako je ra-
dostník alebo Družné letá. Lenže pozor! Tu dochádza pravdepodobne k názoru, 
že tu kriminalizujem Tatarkovu osobu. ak to tak vyzerá, sa ospravedlňujem za 
svoj prejav, ja sa len snažím dopátrať bodu, keď Tatarka začne prehodnocovať 
svoj apologetický vzťah, hoci len formálny, k vtedajšej moci. Čo vlastne spôso-
bilo, že Tatarka zavrhne ten typ, model literatúry, ktorý využil v radostníku  
a v Družných letách a nikdy viac ho už nenapodobní.

Mária Bátorová

Len krátko chcem zareagovať, jednou vetou: totiž keď porovnáme Hečkovu 
Drevenú dedinu a Tatarkove socialistickorealistické diela, vidíme, aké je to 
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odlišné. z generácie, ktorá stavala Trať mládeže, žije z mojich bývalých kole-
gov v Ústave slovenskej literatúry Vladimír petrík, (Štefan Drug zomrel), títo 
rozprávali a potvrdzujú toto nadšenie pre výstavbu na Trati mládeže a inde, 
ako si spomínal. Čiže treba to vidieť aj v týchto súvislostiach. a potom, v tom 
momente, ako to tu už bolo spomenuté, v momente skutočnosti, ktorá sa práve 
deje, je iná situácia, ako potom o niekoľko desaťročí..., keď minulosť vyzerá 
celkom inak. nemožno používať dnešný pohľad na minulosť, bolo by to ahis-
torické a ideologicky zavádzajúce. 

Ivan Jančovič

To, kedy sa tie postoje zásadne zmenili, to asi nevypátrame nikdy. ale áno, 
rozumiem tomu a sám to tak vnímam, že je niečo iritujúce v tom Tatarkovom 
ako keby horlivom angažovaní sa v jednej veci a vzápätí vlastne opačné, opačný 
postoj, popretie toho, čo predtým sám vo svojom diele, no, nazvime to tak, pro-
pagoval. je to, je to iritujúce niečo a ja som tiež nad tým mnohokrát rozmýšľal 
a vidím to asi takto, že Tatarka bol však od mladých čias ľavičiar. sám o tom 
kdesi hovorí, že v prahe sa aktivoval práve v prostredí ľavicovo orientovaných.

Ján Budaj

no, bol z biednych pomerov.

Ivan Jančovič

no, pravdaže. a mal silné sociálne cítenie. a nezabúdajme ešte na tú jednu 
vec, ktorú musíme asi zobrať do úvahy, že on sa veľmi trápil nad filozofickými 
problémami od začiatku svojho verejného účinkovania, dokonca aj v súkromí. 
máme zachovanú korešpondenciu s pavelkom, kde sa trápi nad zmyslom 
života jednotlivca a nad tým, že ako vlastne treba vidieť svet. svet bol preňho 
chaotický, tak isto ako život človeka môže byť chaotický. a on úžasne túžil po 
skladobnosti, čiže túžil po tom, ako vidieť svoj život ako niečo, čo má zmysel,  
a ako vlastne aj svet môže držať pokope. musíme vnucovať zmysel dianiu,  
a to je z jednej z tých jeho kľúčových esejí, však zo štyridsiatych rokov, z prvej 
polovice. Vnucovať zmysel chaotickému, zmyslu zbavenému dianiu. a teraz 
druhá stránka ešte. zrejme vy, čo ste ho poznali, to môžete posúdiť omnoho 
lepšie, ale bol to asi človek, ktorý sa veľmi vkladal do toho, čím žil, čím sa zao-
beral. až vášnivý človek, v zmysle toho, o čo mu ide. a teraz si zoberme tieto 
dve veci dohromady. na jednej strane hlboká skepsa nad fundamentálnymi filo-
zofickými otázkami, uvedomenie si, že koľko to stojí ľudského úsilia, aby čosi 



60

Diskusia

dávalo zmysel, na druhej strane tá jeho vášnivosť a energia, ktorú do všetkého 
vložil. no asi naozaj istý čas uveril tomu, úprimne, s celou tou vášnivosťou jemu 
vlastnou, že svet môže mať zmysel a poriadok v zmysle tej socialistickej utópie. 
no tak uveril tomu a robil všetko preto, aby sa mu táto idea začala aj napĺňať. 
Kdesi v jednom rozhovore sa vracia k tomu, čo napísal o slánskom a Clemen-
tisovi, keď ich popravili. a tam hovorí (a zas to neposúdim už, do akej miery 
to bolo úprimné): „... ja som tomu vtedy uveril. oni boli takí presvedčiví, keď 
vypovedali na tom procese, uveril som tomu, je to moja strašná chyba. mýlil 
som sa. aj vtedy som tomu veril...“ Bolo to tak, nebolo? neposúdime, už sa do 
týchto vecí nemáme ako dostať. Kedy sa zlomilo v ňom čosi, ťažko povedať, 
to miesto tiež nevieme nájsť, ale podstatné je asi to, že naozaj Tatarka sa nedá 
privlastniť žiadnej skupine, ktorá to chce nejako využiť, či už ako kapitál v poli-
tike alebo v niečom inom. nedá sa, lebo naozaj sa v tom jeho živote vždy nájde 
niečo, čo bude prekážať. a je to preto, čo tu bolo povedané, lebo je to človek. 
omylný. a robiaci chyby. a o čo bol vášnivejší a o čo viac hľadal úporne, tak 
o to viac tých kotrmelcov v úvodzovkách alebo tých chýb mohol urobiť. Takže 
on sa nedá urobiť ako novodobý mýtus, z neho novodobý mýtus nevyrobíme. 
V deväťdesiatych rokoch, keď sa o ňom mohlo začať písať, tak hlavne milan 
Hamada a peter zajac, pri všetkej prenikavosti a kvalite svojich úvah, mali takú 
tendenciu, že vybrali z neho len to pozitívne a robili čosi ako novodobý mýtus 
o Tatarkovi. musí sa o ňom povedať aj toto, čo teraz je v debate, áno, musí sa to 
povedať, ale s tým, aj som nedávno vravel, že tí, čo ho poznali, to tu potvrdili, 
že je to príbeh poctivého človeka, ktorý autenticky, aj so skepsou, aj s hlbokou 
vášňou, žil svoj život a bol človekom robiacim chyby. Bolo to tak, a to je, veď 
to je veľa, veď to je všetko. Čo viac môžeme chcieť? Tým je pre nás vzácny.

Anton Srholec

Doktor jančovič má pravdu. Celá inteligencia, väčšinou až okrem úzkej 
katolíckej moderny, bola nadchnutá českými davistami a našimi davistami ale-
bo českým Devětsilom, všetci veľkí českí spisovatelia, básnici, nám najbližší, 
boli socialisti alebo komunisti. Doba vojnová bola vlastne Hitler alebo Červená 
armáda. a kto vsadil, správne vsadil na Červenú armádu. s Červenou armádou 
prišiel komunizmus. a toľko sympatií bolo v Čechách, že pri prvých voľbách 
komunisti v Česku vyhrali. na slovensku nevyhrali, vyhrali demokrati. Teda, 
veľké rusofilstvo bolo medzi tak ako duchovne zmýšľajúcimi ľuďmi a sympa-
tie pre socializmus, sociálne problémy, sociálna náuka v cirkvi a socializmus, 
ktorý bol realizovaný a predkladaný ako model, ktorý rieši záujmy chudob-
ného pracujúceho človeka a tak ďalej. Tá utópia, ktorá sa už predávala, falošná 
a prikrášlená, ako riešenie problémov pre celý svet. ja sa nejako pokúšam  
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u Tatarku nájsť niečo a vysoko hodnotím, nie že on myslel a blúdil alebo hľadal 
medzi socialistami a komunistami, práve tá jeho konverzia. my máme v de-
jinách veľkú osobnosť, to bol svätý augustín a nie náhodne on tú Civitas Dei, 
obec Božiu, stále ctil. on ho musel študovať celého. a svätý augustín má aj 
Confessiones, Vyznania, kde píše pokojne o svojich hriechoch, pádoch a my to 
prijímame, ak chceme byť poctiví, tak to prijímame, samozrejme, už len tam 
každý vidíme aj seba. To je to, že tá naša civilizácia, to nie je spolok anjelských 
duší alebo sentimentálnych ideálnych ľudí, ktorí sa hrajú na anjelov, ale ľudí, 
ktorí okúsili aj zlo, a odmietli ho. Čo je veľké na Tatarkovi je to, že on o tom 
pokojne píše. Vy ste veľmi múdro rozprávali o tom mlčaní, o tom tichu, o tej 
izolácii. Väčšina tých ľudí, ktorí sa angažovali umelecky alebo politicky pre 
komunizmus, sa utiahli a mlčia. Tatarka rozprával, písal, bojoval, angažoval 
sa aj s tým všetkým, čo mal nažité. mne sa viac páči človek, ako ježiš ho-
vorí, väčšia radosť je v nebi nad jedným hriešnikom činiacim pokánie, ako nad 
deväťdesiatimi deviatimi, ktorí videli a mlčali a mlčia do dnešného dňa.

Ján Budaj

Dve také poznámky. najprv by som sa vrátil k tej dobe po vojne. To retros-
pektívne hodnotenie dejín vždy má jedno mínus, že my bagatelizujeme veci, 
ktoré už poznáme, ale ktoré nemohli bagatelizovať naši predchodcovia. Čiže 
často sa stretám, keď môžem aj trochu zažartovať, že mladí hovoria, že aká 
revolúcia, trošku ste tam postáli a bolo vybavené. Lebo z dnešného hľadiska 
demonštrovať a ísť na námestie... nebolo strieľanie do ľudí, hovoria, prečo ste 
ich nevešali, to by bolo bývalo to správne. neraz mám problém, že vlastne 
takto retrospektívne si to tí ľudia predstavujú celkom jednoducho. V dobe Do-
minika Tatarku ľudstvo prvýkrát zažilo použitie jadrovej zbrane. my si spätne 
už nevieme predstaviť, aký to bol prvý raz pocit. my už žijeme uistení, že svet, 
presýtený jadrovými veľmocami ich nepoužije. ale kto to vtedy mohol s isto-
tou povedať? slovenský vidiek vykupoval soľ, ešte za mojej mladosti, pri 
každom náznaku neistoty, a soľ zmizla z obchodov, pretože chceli posýpať stre-
chy, lebo verili, podľa akejsi príručky, že to zabráni pôsobeniu rádioaktívneho 
spádu, posypanie strechy. Celé obchody vymizli. ja som päťdesiaty druhý 
ročník, aby bolo jasné, čiže nejaké dva roky pred Démonom súhlasu som sa 
začal angažovať. Ten strach na západe bol skľučujúci. Tam spôsobil obrovské, 
tak isto veľmi zvláštne rozhodnutia politiky spojených štátov aj správania 
obyvateľstva v tých päťdesiatych rokoch. Čiže podobne ako v tridsiatych ro-
koch, ťažko dnes sú historici schopní si uvedomiť, čo urobilo so širokým ne-
meckým meštiactvom prvé priame vysielanie rozhlasu, nového nástroja komu-
nikácie. Lebo trúfam si povedať, že tak, ako by nebolo reformácie bez toho 
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strojčeka, čo rozmnožoval zrazu Biblie, a zrazu vznikol nárok čítať a spôsobilosť 
čítať, až po Francúzsku revolúciu, ktorá bola založená na pamfletoch a na tom, 
že Francúzi boli čítaniaschopní. Tak isto komunikácia, nové nástroje komu-
nikácie vždy prudko ohraničujú veľké ľudské etapy, tak v tridsiatych rokoch to, 
že Hitler zrušil koncesie a rozdával rodinám zadarmo prístroje, Telefunken, 
dokonca začal už experimentálne s televíznym vysielaním a vysielalo sa na 
niektorých územiach nemecka televízne vysielanie, tak to, že politická propa-
ganda, celá tá zlosť politiky, na ktorú duša človeka nebola pripravená, vstupo-
vala nie kdesi na námestiach, nie cez noviny, ale s celou emóciou do jeho ku-
chyne, do jeho domácnosti, popri valčíku, popri peknej hudbe... Tak toto malo 
veľký podiel na demagogizácii nemeckého obyvateľstva. mnohí si kládli 
otázky, ako je možné, že ten národ, taký vzdelaný, národ géniov, podľahol hlú-
pemu maliarovi izieb, demagógovi Goebbelsovi a podobným ľuďom. no, bol 
tam nový stroj, ktorý sa zavŕtaval do ľudských duší neuveriteľným, dovtedy 
nevídaným spôsobom. ja tvrdím, že päťdesiate roky sú do veľkej miery 
poznačené novou skúsenosťou o ukončiteľnosti sveta. Všetok chiliazmus, ktorý 
v mnohých etapách ľudského príbehu niekedy mal neuveriteľne vzduté vlny, tu 
zrazu bol naplnený. Už to nebola hypotéza, že príde koniec sveta, zdalo sa to 
takmer isté. ja vám len tak v zátvorke poviem, že jeden z ľudí, ktorých som 
priviedol k Dominikovi Tatarkovi, bol japonský slovakista susumo nagoyo, 
môj milý priateľ dodnes, teraz tu bol pred tromi týždňami, vtedy študent češtiny 
a slovenčiny, dnes profesor tokijskej univerzity a vedúci katedry slovanských 
jazykov. Tento milý človek priniesol aj kameru a natáčal môj rozhovor s Domi-
nikom Tatarkom, ktorý je hádam jediný, alebo jeden z mála, ktorý v tých pos-
ledných rokoch zostali. a tento susumo, ja ho spomínam teraz kvôli tomu, že 
pri každej svojej návšteve, raz za dva roky sem dostal vízum, keď bola acade-
mica slovaca. Dodnes sa toto podujatie koná, on to vždy využil, zozbieral 
peniažky a prišiel na tri týždne sem. Tie tri týždne zaplnil tým, že chodil po 
slovenských antikvariátoch, keďže ako správny japonec neprichádzalo do úva-
hy, že by sa zaoberal slovenskou literatúrou, to by bolo naozaj, ako on hovorí, 
to by bolo poľutovaniahodné. zaoberal sa iba štúrovcami a medzi nimi, mys-
lím, Hurbanom, lebo aj celými štúrovcami, to by bolo poľutovaniahodné sa 
zaoberať, to by predsa bolo amatérske. Tento človek všetky tie knihy, ktoré 
našiel, všetky vydania, akékoľvek, národnej literatúry a najmä devätnásteho 
storočia, balil do malých trojkových balíčkov, lebo za komunizmu bolo dovole-
né, ak sa nechala otvorená obálka, tak bola veľmi lacná pošta. museli ste mať 
na tom balíčku chrbát, aby bolo vidno názvy kníh, a je zaujímavé, že to bola 
veľmi zlacnená pošta na knihy a on to využíval, a niekedy mal meter až dva 
metre kubické. predstavte si, čo sú dva metre kubické. on celý ten mesiac nosil 
a nosil tie knihy, v antikoch boli lacné a posielal ich do Tokia. postupne si vo 
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svojom domčeku prehradil strop a on žije dodnes pod ťarchou niekoľkých ton 
slovenských kníh. Teraz už ich má aj vo svojej škole, ale v domčeku, vraj, stále 
teda sa nedá žiť, lebo žijú tam slovenské knihy. no a po rokoch predsa len aj pri 
nejakej takej odľahčenej atmosfére sme si ho doberali, túto jeho patologickú 
zvláštnosť. japonci sú, ako viete, veľmi ohľaduplní, teraz hovorím o osemde-
siatych rokoch, o sedemdesiatych rokoch. V osemdesiatom prvom alebo dru-
hom ho vyhostili kvôli jednej takejto návšteve u Tatarku a už ho potom sem 
nepustili. Tak sme si ho znovu doberali a on hovorí: „Viete, raz to môže mať 
veľký význam, keď vaša krajina pominie.“ Bolo to už po veľa pohárikoch, ale 
on nepil, on nevie spracovať alkohol, on je z tej vrstvy japoncov, ale my sme 
boli takí menej sústredení, no ktosi si všimol, že: „susumo, to ako myslíš?“ 
a on hovorí: „no veď sedíte na jadrových zbraniach, v Bratislave, vy tomu 
nerozumiete? na Devíne sú rakety, tam sú rakety, tí z druhej strany majú rakety, 
ľudstvo ešte doteraz nikdy nezničilo zbrane, ktoré malo pripravené. poznáte  
v dejinách prípad, že by neprišlo k vojne, ktorá je takto zafinancovaná? ja si 
myslím, že slovenská kultúra u mňa musí prežiť. ja budem o vás prednášať.“  
a začal veľmi citlivo. a my sme stekali z krvi, lebo napriek tomu, že sme boli 
takto spoločensky roztatárení, veselí, tak zrazu sme videli, že tento cudzinec 
hovorí úplne vážne a že my, darmo sa smejeme, je skutočne skôr pravdepo-
dobné, že tie zbrane sa raz použijú, než že by sa rozobrali a snáď odviezli. Toto, 
prosím vás, boli sedemdesiate, koniec sedemdesiatych rokov, možno začiatok 
osemdesiatych, a ako mohli rozmýšľať ľudia po Hirošime a nagasaki? najmä, 
ak im komunistický režim hovoril, že imperialisti sa chystajú na ďalšiu vojnu? 
no a ono chystali sa vojnové prípravy, isteže. aj na jednej strane, aj na druhej. 
Dobrým príkladom toho chybného chápania minulosti je nakoniec kauza Kun-
dera, ktorú ako literárni kritici mnohí z vás si iste povšimli. Diskutuje sa o tom, 
či Kundera cítil povinnosť prezradiť takzvaného chodiaceho agenta, ktorých 
ale vtedy z mníchova sem posielali, tých úbohých chlapcov v pomerne veľkom 
počte. Často to bola podmienka azylu, ešte raz sa vrátiš a niečo nám zistíš. ale 
tu bola atmosféra povojnovej psychózy a mnohí hovoria, že Kundera sa mohol 
oprávnene domnievať (on bol akýsi vedúci „koleje“ alebo akéhosi vchodu v in-
ternáte), že ide o provokatéra. Kto to vtedy vedel rozlíšiť? Hovorilo sa, že 
prišiel chlapec zo západného nemecka a že priniesol nejaké materiály, a kto ho 
neoznámi, je vinný rovnako ako on. Tiež sa hovorilo o hrdelných trestoch, 
žiadne vyhodenie zo školy, čiže veľmi ťažko sa posudzuje aj prípad Kunderu. 
Viete, že on to odmietol, a viete, že nie sú ktovieaké doklady o tom, čiže nech-
cem o tom špekulovať, ale pochopíte začínajúce päťdesiate roky... K tomu nik-
to nemá veľkú vôľu. jednoduchšie je hovoriť o nich prosto čierno-bielo. od-
pustite, že tak dlho hovorím, ale dovolím si predsa ešte jednu poznámku. 
Dominik Tatarka patril ku generácii, bol osobitý tým, že veľmi vnímal, podľa 
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mňa, deficit modernity, ktorý slovensko nieslo. Všetci tí Kompánkovia, galan-
dovci, o ktorých sme hovorili, a ďalší, to je generácia modernistov, s ktorými 
on bol blízky priateľ, ktorí prosto snívali o originálnej slovenskej ceste, ale  
k moderne. K moderne. pred rokmi bola výstava o umení z tých rokov, slo-
venský fenomén alebo tak nejako sa to volalo, a tam bol citát niektorého z tých 
modernistov, ale ešte z prvej republiky, že „mám už plné zuby toho, že Česi 
chcú iba krojované obrázky“. Áno, v pražskom prostredí sa predával idealizo-
vaný obraz slovenska, bolo treba priniesť nejakú peknú ženu v kroji, ale naši 
umelci už snívali iný sen. a potom, v tom sne, v tej modernej vízii aj výtvar-
ného výrazu, aj literárneho výrazu, tu bol fenomén paríža a Francúzska. Uve-
domte si, aj francúzska ľavica, na rozdiel od našej stredoeurópskej, bola veľmi 
radikálna. a Dominik Tatarka vnímal všetko autenticky. Vy ste veľmi správne 
povedali, že on bol človek, ktorý bral tie veci tak, ako boli. a k tomu poviem už 
len jednu záležitosť. ja nepoznám z tých komunistov, čo najprv boli miništranti, 
či to bol napríklad mečiar, ako sa mi zveril, alebo Colotka, alebo či to bol Gus-
táv Husák, naši katolíci v komunistickej strane, nepoznám prípad, ale možno 
ma znovu opravíte, že by tí ľudia sa boli unúvali vystúpiť z cirkvi. Dominik 
Tatarka aj toto urobil naozaj, on mi hovoril vtedy, keď sa vracal, písomne, lebo 
on tomu Korcovi vkladal do rúk taký lístoček. a ten ani nechcel ten lístoček, 
nerozumel že čo, veď tu vyznal, povedal takú formulu, že chcem sa vrátiť, otče, 
a nechcem to parafrázovať, neviem to už naspamäť. on hovorí, že ja chcem 
písomne. pretože on v päťdesiatych rokoch alebo štyridsiatych, neviem kedy, 
asi po vojne alebo cez vojnu, z tej cirkvi vystúpil tak, že napísal list biskupovi. 
Všetci tí komunisti, o ktorých ja viem, iba tak sa vytratili, prestali prosto chodiť 
do kostola a akože prestali byť katolíkmi, a rečnili teda komunistické plamenné 
prejavy. ale Tatarka urobil aj túto vec autenticky. a tak isto hlboko autenticky, 
a toho som svedkom, sa do tej cirkvi vracal.

Mária Bátorová

ak môžem k tomu. Vtedy išli oficiálne výzvy. ak to niekto s komunizmom  
a so socializmom myslí vážne, má vystúpiť z cirkvi. a to niektorí naozaj urobi-
li. Tu máš ten lístoček, čo mu strkal, tu je, takto, vlastnou rukou Tatarkovou. ak 
môžem ešte k tej otázke autentickosti, lebo stále sa to tu opakuje. Tak napríklad 
Farskú republiku, a to súvisí s tým rozdielom, čo ste povedali, otec srholec, 
rozdielom medzi náboženstvom a vierou, to je také vážne rozlíšenie, ktoré mi 
je inštrukciou priam k prípadu Farskej republiky, ktorú Tatarka napísal a bola 
doteraz a donedávna posudzovaná ako ideologické dielo štyridsiateho ôsmeho 
roku, lebo vtedy vyšla, dielo socialistického realizmu, a teda dnes ho netreba 
čítať. ale tá Tatarkova autentickosť sa prejavuje aj v tejto otázke: napríklad sú 
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tam dlhé pasáže, nepomerne dlhé pasáže k iným, o tom, ako sa robili duchov-
né cvičenia pre študentov cez rozhlas. Duchovné cvičenia cez rozhlas! Čiže 
Tatarka nenapádal cirkev alebo vieru, alebo katolícke náboženstvo ako také, 
ale tú inštitúciu, školu, v ktorej to robili ľudia týmto stupídnym spôsobom, že 
takú najvnútornejšiu vec, ako sú duchovné cvičenia, pustili na študentov cez 
rozhlas v škole. Vieme, že aj Farská republika je v mnohom autobiografická, 
teda medzi postavami je aj autorova matka, ktorú vidí veľmi kriticky práve čo 
sa týka náboženstva, pretože, už to tu bolo spomínané, to bola veľmi nábožná 
žena: Tatarka mal v detstve jednu priateľku, malé dievčatko jozefínku, často sa 
spomína v jeho diele. a vo Farskej republike vystupuje táto dievčina ako mladá 
žena, ktorá ujde do ostravy s niekým, kto tam potom bol zastrelený v nejakej 
demonštrácii, a ona si donesie za ruku dieťa a druhé má v brušku, ako tehotná 
sa vráti naspäť. strýko Tomáša menkinu (je to autobiografická postava), ktorý 
v Žiline ide po ulici, stretne túto ženu, ktorá sa nemá kam podieť, tak jej poradí: 
„Choď k mojej švagrinej (to je Tatarkova matka) na kysuckú kopanicu, ona má 
prázdny dom.“ Tatarka v tejto literárnej situácii vystihol ten rozdiel medzi ozaj-
stným náboženstvom a klišé, ktoré ľudia vyrobili z náboženstva. Žena hovorí: 
„Dobre, môžeš zostať u mňa, ale choď sa hneď vyspovedať z celého tvojho 
života.“ jozefínka ide a kňaz jej na konci hovorí, aby oľutovala. a ona vtedy 
povie, čo si naozaj myslí: „Čo mám ľutovať, veď to je to najkrajšie, čo som 
v živote zažila, to najnádhernejšie..., mala som muža, ktorého som milovala, 
veľa lásky, dieťa mám, teraz druhé čakám, toto mám ľutovať?“ a on jej povie: 
„Dobre, keď neoľutuješ, nedostaneš rozhrešenie.“ ona príde naspäť k tej žene, 
a tá jej povie: „nuž nedostala si rozhrešenie, tak tu nemôžeš zostať.“ a joze-
fínka ide svetom a potom niekde v žilinskej nemocnici zomiera. a ešte je tam 
jedna scéna v nemocnici, veľmi zlá, nepekná, teda ten Tatarka iba pozoroval, 
čo sa dialo, čo sa z náboženstva stalo, cez niektorých ľudí. Žiaľ, teda aj cez 
veriacich, cez tú matku, cez toho kňaza, ktorý nedal rozhrešenie, a nebolo tam 
milosrdenstva, teda toho, čo tvorí tú autentickú podstatu náboženstva, to tam 
úplne absentovalo. Veľmi mu toto zazlievajú veriaci katolíci, že náboženstvo 
takto zobrazil. a že je to ideologická kritika. no aká ideológia? je to len kus 
pravdy, ktorú zažívame dodnes aj v našom prostredí. Takže toto je tá Tatarkova 
autentickosť, že on priam nasával, skutočnosť videl a ju odprezentoval.

Ján Budaj

poznámka k tomu, čo tu viackrát zaznelo, že teda Tatarka robil chyby. podľa 
mňa Tatarka rovná sa dvadsiate storočie. Tak, ako sa hovorí, že „človek milión“, 
sú tu asi dvaja-traja ľudia, o ktorých by som si to trúfol povedať, aj Gustáv 
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Husák, ktorých príbehy iba keby sa sfilmovali ako dramatické umenie, tak by 
boli uchopiteľné, pretože či sa ich zmocnia literárni kritici alebo sa ich zmocnia 
historici, pomýlia sa. pomýlia sa z jednoduchého dôvodu, lebo v tej dobe, keď 
on konal, my už nežijeme a nevieme nasimulovať tú situáciu. ja som sa pokúšal 
tu interpretovať čosi, ale to nejde. nemáme na túto rekonštrukciu inštrument, 
lebo vec rozhodovania nie je vecou len rozumu, je to aj vec emócií. my sme od 
tých emócií vzdialení a tu panuje len rozum a argumenty. ale tam prevládajú, 
a pri ľudskom rozhodovaní úplne masívne, prevládajú emócie. práve pri tom 
najdôležitejšom rozhodovaní, koho si vziať a do akej strany napríklad vstúpiť 
alebo vystúpiť. To sú naozaj zásadné veci. alebo cirkvi. To sú naozaj nie veci iba 
racionality, ale aj emócií a my o tých emóciách nemôžeme hovoriť, nemôžeme 
ich k tomuto stolu priniesť. Čiže Tatarka bol „človek dvadsiate storočie“. ja 
som chcel urobiť diskusiu a ako som vám v úvode povedal, možno sa ešte o to 
pokúsim, a bolo by mi cťou, keby ste mi v tom pomohli, urobiť diskusiu medzi 
kresťanmi a druhú medzi katolíkmi. preto aj Tatarka „mal to šťastie“, poviem 
to s takými drobnými úvodzovkami, že on dokázal naštvať všetkých, pretože 
komunisti ho nenávidia, lebo bol antikomunista. antikomunisti ho neznášajú, 
lebo však bol komunista, a ešte aký! jeden mladý spisovateľ, keď som ho chcel 
pozvať na večierok, súhlasil. (stretol som ho na ulici a už som bol po Bratis-
lave – nahlas trochu známy, povedzme v istom bratislavskom prostredí, tak 
ten ma pozdravil a sme sa tak chvíľu rozprávali a hovorím: „no a odvážili 
by ste sa prísť povedzme na stretnutie s nejakými disidentmi?“ a on hovorí, 
že áno.) no keď som povedal, že príde ku mne dokonca aj Dominik Tatar-
ka, teraz túto sobotu. „jáj, no tak s tým komunistickým sekerníkom nie!“ Bol  
o čosi odo mňa starší ten spisovateľ a on mal takýto pohľad. U kresťanov to 
isté. najmä na cirkevníkov myslím teraz, však on vystúpil. U ateistov? Však sa 
vrátil do cirkvi! ako to mohol urobiť? Keď bol taký ľavičiar a celý život písal... 
Farskú republiku a podobné veci, tak ako sa mohol na sklonku života vracať 
do cirkvi? a Tatarka jedno, druhé, tretie a štvrté, štyri úplne akoby na pohľad 
rozporné veci robil autenticky a bol integrálna osobnosť. Hovoriť o tom, či to 
bola chyba, no viete, ako chybu treba hodnotiť naozaj to vždy u každého, keď 
tým naozaj ublížil. ale ak to boli jeho osobné riešenia v tej danej dobe, ktoré 
neubližovali, on nebol prokurátor, chvalabohu, nemusel urobiť také výroky, 
ktoré by iných priviedli na povraz, tak ja by som povedal, že toto je príbeh 
dvadsiateho storočia. Keby sa dnešní pravičiari konfrontovali s ľavičiarmi  
a hovorili na príklade Tatarkovho príbehu, teda ako je to vlastne s touto so-
ciálnou víziou, solidaritou, pracovitosťou slovenska? ako je to? 

Však dodnes to nemáme vyrozprávané, tá normalizácia v nás tak trochu 
prežíva, pretože jednoducho na jednej strane sa isté veci po novembri veľmi 
rýchle petrifikovali, veľmi rýchle sa socializmus jednoducho, ten husákovský 
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socializmus, zosmiešnil a dal zo stola, ale preto sa ani neanalyzoval a veľmi 
ľahko tí mladí môžu byť zmätení a nerozumejú, čo sme to vlastne odsudzovali 
a prečo, keď napríklad rozdával byty a proste bolo základné potraviny doto-
vané. a na druhej strane tá istá kauza visí nad katolicizmom. Tak čo ten Bezák? 
a čo ten srholec? Čo tajná cirkev, ktorú tu Vatikán rušil po novembri ‘89, 
napríklad? Veď tu sme samé tabu.

Mária Bátorová

presne tak. 

Ján Budaj

a Tatarka je nepríjemný, lebo nám pripomína, že my sme nič nevydisku-
tovali. a on nám to pripomína v tých extrémoch, teda komunista päťdesiatych 
rokov a potom chartista čelný. Vystúpivší z cirkvi písomne a potom vstúpivší.

Mária Bátorová

písomne.

Ján Budaj

písomne. Čiže v tých najviditeľnejších, verejných prejavoch, verejných vys-
túpeniach. a to by sa možno na takom tatarkovskom večere, keď sa ide nado-
raz ako Tatarka mal rád, tak možno by bolo zaujímavé, keby takí ľudia prijali 
pozvanie, zo všetkých strán.

Anton Srholec

ešte k tej Tatarkovej pornografii. Tá jozefínka, ako si u tých chlapcov sad-
la troška vyššie a sedela, a vtedy dievčatká nenosili ešte gaťky, citujem. a to 
všetko, mám dojem, že naša cirkev je veľmi konzervatívna, ale spomenul som 
si na michelangela, ktorý namaľoval na poslednom súde v sixtínskej kaplnke 
tiež tých anjelíkov a potom napríklad vrchnosti maľoval gaťky alebo všelijaké 
zásterky, ale po čase sme si na to zvykli a nad oltármi už sú anjelíci a majú 
šulíky a nejako nám to neprekáža. ja si myslím, že aj v tej cirkvi, ak niekto má 
výhrady oproti nemu, tak povieme, naturálnemu alebo tomu pornografickému, 
to je realita, tak to bolo. aj ja som to tak prežíval, ešte pred sto rokmi, takže 
mám dojem, že aj v tomto smere ešte cirkev bude musieť prijať telesnosť ako 
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základ všetkého duchovného. alebo toto telesné a duchovné, len to je pekné. 
ale odpisovať všetko telesné, sexuálne alebo to, čo je v človeku, ten oheň boží, 
tak to je nepoctivé, to je maľovanie gýčových obrázkov. ja som za to, aby sme 
prijali, že on to takto videl, to je jeho videnie a nie je falošné. je veľmi poctivé. 
a nebolo to ale zmyslom toho, aby on vo svojich čitateľoch, ale to bola súčasť 
tej chudoby a tej reality, a tej poctivej naivity, ktorí to takto žili, a prečo by sme 
to démonizovali u ľudí, keď to takto žili, a ešte menej u niekoho, kto nám to 
namaľuje a stojí si za tým. a disent, tu máme veliteľa disentu, ja si myslím, že 
bolo pekné, že ľudia vtedy žili. To katolícke a komunistické sa riešilo, hlavne 
na dedinách, tak, že z každej veľkej rodiny, to dedina je veľká rodina, bol jeden 
farár a jeden komunista. a ten to vybavil tam na farskom úrade a všetky deti po-
krstil z celého okolia a zosobášil a ten druhý to zas vybavil na úradoch. no tak 
ako také to, to vlažné. ježiš hovorí, ani studený, ani horúci. Takto sme prežili.

Ján Budaj

ibsen hovorí, vypľujem.

Anton Srholec

Vypľujem zo svojich úst. Teda takto sme to prežili a toto nie je ono, tu 
ide o to, aby si človek zastal svoj názor a stál si za ním, a kto má iný názor, 
nemusí byť automaticky mojím nepriateľom. a keď niekto povie na cirkev, že 
to je divadielko alebo teáter, alebo nepoctivé, tak cirkevníci sa nad tým musíme 
zamýšľať a robiť všetko, aby to bolo poctivé, autentické. ako to žijeme alebo 
ako sa to ešte dneska dá žiť. a tak ja som zato, aby sme Dominika Tatarku brali 
skôr ako nositeľa zástavy novej formy, toho kresťanského, on si našiel svoj 
jazyk a musíme byť poctiví. ja som povedal osemdesiat percent katolíckych 
ľudí, a ide to krížom cez všetky zbory, dokonca aj Židia už lamentujú, že majú 
málo mladých ľudí v synagóge, je to všade. osemdesiat percent ľudí už emi-
grovalo z kostola, ale ponechávajú si svoju vieru. Trápia sa s ňou, vžijú sa...  
a tak Dominik Tatarka je jeden z poctivých nositeľov tohto nového, čo sa nám 
tu ešte stále rodí, a smeru, kam ideme, cesty, ktorá už sa nedá ísť naspäť, je to 
nemožné... Tak on je nositeľom toho a veľmi poctivý, na úrovni, s európskym 
vzdelaním a kultúrou. Všetka česť.

Ján Budaj

jeden dodatok, ak dovolíš, k tomuto: vidiečan, ty si to opisoval, je naozaj 
človek z núdzneho sveta. Ten vidiečan má veľa morálnych dôvodov, najmä 



69

Diskusia

ten stredoveký vidiečan. Veď týmto slovenskom sa valili vlny cudzej moci  
a prežili tí, ktorí sa nevzpriečili. Tí sa rozmnožili a naučili sa žiť, niežeby som 
bol teda obdivovateľ tej mináčovskej predstavy o mierumilovných zbabelcoch, 
ale realita je taká, že toto je kódom rurálneho človeka. rurálny človek sa nesporí  
o hodnoty, ale o kus chleba, lebo tá fáza, keď sa ľudia sporia o hodnoty, tá je 
ešte ďaleko, tá začína tam, kde začína nížina a kde sa rodia mestá, kde vzniká 
mestský človek. Tatarka bol veľkomestský človek. svojím spôsobom predbie-
hal svoju generáciu, ktorá nerozumela v tej normalizácii, prečo nemôže trošku 
dať, ako u nás sa zvyklo pokrytecky hovoriť, Bohu to, čo je Božie. a pod týmto 
sloganom sa myslelo, že vstúpiť znovu do strany, ak to len trochu bude možné, 
a trochu prostituovať, prepísať to dielo tak, aby vyhovovalo, a umožniť svojmu 
synovi olegovi, aby žil lepšie, aby si raz zrekonštruovali ten pekný domček, 
ktorý nadobudli v onakvejších časoch, a ja som ho už našiel spustnutý, všetko 
opadané, tam bolo naozaj vidieť, že vstupujete k spisovateľovi, ktorý je v ne-
priazni režimu. páchlo to starinou, páchlo to chudobou, hoci ten dom bol na 
krásnom mieste a s krásnym výhľadom. stačilo pritakať. Bol som v tom dome 
v okamihu, keď pár chvíľ predo mnou bol za ním, ako on to zvykol hovoriť, že 
posol od Válka, ktorý mu odkázal, že vydajú jeho súborné dielo, veď už je nad 
hrobom, ak ale bude súhlasiť, že prvým bude Farská republika. a radil sa s nami, 
bol tam milan Šimečka mladší so mnou a hádam aj marta, jeho žena, a diskuto-
val s nami. môžbyť diskutoval aj s niekým ďalším, on už sa cítil taký zabudnutý, 
on snáď ani nie vždy si uvedomoval v tej osamelosti, že akým tŕňom v päte on 
je bratislavskému režimu, všetkým tým uhladeným Válkom, Koyšom a ďalším 
súdruhom, že tu majú jedného, ktorý nie a nie. Vie reči, dostal francúzsku cenu 
chvíľu predtým. práve na tú cenu vlastne ten Válek reagoval. oni si uvedo-
mili, že čo potom, ak ho budú vydávať kade-tade po svete ako toho sacharova 
alebo miłosza, a čo potom, keď on bude odtiaľ dostávať peniaze a už vôbec 
nebude náchylný, prosto už nebude žiadna páka, tak rýchle poslali posla. a Do-
minik Tatarka sa s nami akoby radil, ale podľa mňa bolo to skôr také, sa chcel 
porozprávať, lebo to bolo jasné. a on vedel, čo mu povieme, a my sme mu hneď 
povedali: „Domino, vydajú ti Farskú a nič viac, nič viac nebude. Budeš akože 
späť a predáš za to všetko, čo si robil tieto posledné desaťročia.“ a, samozrejme, 
Dominik to nikdy nemienil robiť. Hoci,viem si predstaviť, že kde-kto z rodiny, 
vlastne, hovoril práve týmto rurálnym hlasom, o ktorom som hovoril, že predsa 
sme ľudia, tak sa nejako zariaďme, trvá to už dlho. Veď nikto nevedel. U Domi-
nika to trvalo život. zomrúc v máji 1989, naozaj, to trvalo dĺžku jeho života.

Ondrej Sliacky

nechystáte knižku svojich spomienok?
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Ján Budaj

Viem, že som ukecaný, o Dominikovi Tatarkovi?

Ondrej Sliacky

nie, pýtam sa vážne. To, čo viete vy, čo ste zažili, čoho ste boli svedkom, 
má nevýslovnú historickú hodnotu. i napriek tomu, že je to subjektívne. Či 
vlastne práve preto. V dnešnom čase, keď sa beletria pokúša o rekonštrukciu 
doby, v ktorej žili naši rodičia a vlastne i naša generácia, by takéto svedectvo 
zarezonovalo tak medzi historikmi, ako medzi čitateľmi.

Ján Budaj

Ďakujem vám za záujem, veď mám také dlhy, uznávam. môžbyť k tomu po 
čase, aspoň k nejakým poznámkam, ale skôr by som to videl len pre ďalších 
autorov ako svedok. ja si netrúfam. To je taká šírka a Tatarka je fenomén aj  
z hľadiska politického, aj z hľadiska literárnovedného. ale jedno sme tu trošku 
obchádzali. Ľudia majú tendenciu, a to sme robili aj my po revolúcii, ja myslím 
teraz na zajaca. ako iste viete, Vpn ako nová politická sila mala takú tendenciu 
splošťovať ten fenomén Tatarku na politický fenomén, že on je chartista, je 
vzorom odvahy. nebolo to správne a nie je správne, ani keď opačná strana 
moralizuje jeho päťdesiate roky, lebo Tatarka bol predovšetkým spisovateľ. on 
nebol politik. nechcel byť politik. Keby bol len trochu chcel, chartisti všetkými 
desiatimi by ho boli brali. mohol sa stať hovorcom Charty kedykoľvek, keby 
bol len naznačil. Lebo ako som sa pokúsil naznačiť v tom svojom príhovore,  
v Čechách v tom pražskom prostredí táto jeho uhorská, nazvime ju prapastierska, 
mentalita vyvolávala fascináciu. elektrizované boli mladé chartistky, v stred- 
nom veku chartistky aj v staršom veku chartistky. Bol prosto lídrom každého 
salónu, a keby Tatarka bol chcel robiť politickú kariéru, tak k tomu mal naozaj 
jednoduchý krok, len povedať, že súhlasí. on chcel byť spisovateľom a aj ním 
bol.

Ondrej Sliacky

Vidíte, to sú motívy, témy, ich nuansy, ktoré žiaden beletrista, ktorý by chcel 
písať Tatarkovu biografiu, neovláda. môže ich poznať len ten, kto žil v jeho 
blízkosti. ak ich „nezverejníte“, rozprávania o Tatarkovi sa budú postupom 
času z autentického svedectva meniť na jubilejné reči, ktoré nikoho nezaujmu. 
mladú generáciu už vôbec nie.
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Anton Srholec

ešte jednu paralelu. Tatarka a jeho rovesník Daniel okáli. obidvaja boli spi-
sovatelia, každý mal svoj talent a spôsob, ale Daniel okáli bol davista a politik, 
angažoval sa v päťdesiatom prvom roku, keď likvidovali kláštory, Daniel okáli 
o polnoci, keď nás brali zo Šaštína, tých študentov a rehoľníkov, milicionári 
a vojaci, Daniel okáli sa objavil na konci s revolverom v ruke, v koženom 
kabáte, pretože on nevedel. ale on je zo skalice, kde ja som chodil s jeho syn-
mi, ivanom a Danielom, do školy a s Daňom som chodil do jednej triedy. Tak 
on nevedel, že ja ho poznám, možno ani mňa nepoznal, ale ja som svedkom 
toho, že Daniel okáli si kariéru upevňoval politicky. Tatarku sme nikdy v takej 
situácii nevideli.

Ján Budaj

Dodávam, ja som ako mladík sa zaoberal výtvarným umením, nech mi je 
to odpustené, a, samozrejme, nasával som najmä slovenských nadrealistov, 
bol som nadšený tým, že slovensko malo takúto vlastnú verziu... zháňal som 
všetky poznatky, po antikvariátoch, po kamarátoch. na svoje sklamanie som 
zistil, že ten slovenský andré Breton, čiže považan, ktorý bol ich ideológom, 
ktorý bol ich vodcom, keď v noci nadránom v Café Grand povedal, že už je čas 
sa presídliť do tej kaviarne, ktorá je pri avione, metropolka, tá mala tvár tej 
absolútnej moderny, to bola novootvorená, tak on ich viedol tou nočnou Bra-
tislavou. on písal ich ideologické a teoretické state..., že v päťdesiatych rokoch 
sa z neho stal prosto komunistický úradník. absolútne som bol sklamaný. Čiže 
aj pred Tatarkom predsa mohla byť takáto šanca, akú mal okáli a iní. a tiež 
to boli talentovaní ľudia, už potom považan nikdy o tom nadrealizme netrúsil  
a nadrealizmus, ako viete, zakapal a zanikol.

Mária Bátorová

no pretože sa ospravedlnili a vzdali sa sami seba. ak môžem ešte jednu 
vec, lebo sa to tiež viackrát opakovalo, táto praha. Tatarka okrem toho, čo sme 
tu povedali, bol aj veľký romantik. Hovorí o tom pavel Bunčák, ktorý s ním 
študoval a hovorí, že po víkendoch Tatarka chodieval k rieke a sám, úplne sám, 
ležiac v tráve, pozoroval oblaky. a toto je presne jeho. a k romantizmu patrí aj 
taký ten jeho titanizmus, „ja teraz, ja toto urobím!“. niekto by mohol povedať, 
že mnohé tie jeho avantúry so ženami, že to je odsúdeniahodné, ale on napríklad 
píše, opisujúc isté situácie: „Keby ma teraz Ďuro videl, Ďuro Špitzer...“ no  
a kto mu to má veriť? nebyť evy Štolbovej, tak ja by som bola náchylná veriť, 
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že to ani pravda nie je, že si to on pre toho Ďura práve celé vymyslel. a veľmi 
farebne. ešte k filmu, ktorý tu bol spomenutý: volá sa Frondano, nachádza sa 
v prahe v archíve Libri prohibiti, tam majú disidentský archív. Tatarka v tom 
filme sedí v purpurovom plášti a hovorí výlučne po francúzsky, a vyzerá to 
tak, že namätení sú všetci, kompletne. ešte niečo, čo súvisí s modernou a čo si 
viackrát spomenul, aj s otázkou autentickosti, je momentnosť, že on žil naozaj 
v tej danej prítomnosti a to vysvetľuje mnohé. ale to je aj typické romantické 
gesto, že teraz alebo nikdy.

Ján Budaj

Áno, pre umelca je kritériom byť, nie mať pravdu. V umení kto má pravdu? 
on má len šancu byť autentický, vtedy je sám sebou. Dokázať sa priblížiť  
k svojej osobnej pravde.

Mária Bátorová

ešte jednu poznámku k tomu, ako ste hovorili o tom, že na sklonku života 
dostal túto možnosť, aby sa vrátil k režimu. oni ho od začiatku presviedčali, aby 
sa vrátil. aj matuška chodil za ním, mináč chodil za ním, všetci jeho priatelia 
chodili ho prehovárať a on má jednu vetu, ktorú v knihe citujem: „ja vás dlabem 
všetkých.“ Takto to povedal, tvrdo, a ich odpísal. no a ešte s tou prahou, v jed-
nom z tých filmov, to nie je vo Fronde, ale v inom filme, ktorého názov mi teraz 
nenapadne, je, ako prichádza do prahy a hovorí Václavovi Havlovi: „pozdravu-
jem ťa, knieža české, ja karpatský pastier.“ ale v tom výraze karpatský pastier 
nebolo len to rurálne, v tom bol aj jeho pocit výnimočnosti, aj toto je Tatarka. 
Keď som o motíve pastiera v Tatarkovom význame hovorila v Čechách, divili 
sa, že táto interpretácia by im nikdy nebola napadla – totiž Tatarka ako vodca 
stáda, ako boh, pastier svojich ovečiek, ktoré ho majú nasledovať. od starého 
zákona cez nový sa tiahne táto konotácia... Tatarka je aj veľký exhibicionista 
a to bolo jedno z tých jeho „ja som, ktorý som“.

Ivan Jančovič

odlišnosť.

Mária Bátorová

Áno povedomie odlišnosti u neho bolo silné... tam bola odlišnosť, 
výnimočnosť. Lebo kto je pastier? pastier to je emblém, ktorý má mnoho nuáns 
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naspäť, ako hovorím, až po starý zákon, to je vlastne Boh, za ktorým tie ovečky 
idú. Ten pastier s ovečkou na krku. Čiže on si bol vedomý svojej vnútornej sily 
a toho, čo spravil, to gesto, že bude žiť, že tu bude pôsobiť a cez to gesto bude 
žiť v nasledujúcich generáciách.

Vidím, nadychujete sa...

Ivan Jančovič

Taká pekná pauza nastala, keby sme už prirodzene...

Anton Srholec

... chceli stíchnuť.

Ivan Jančovič

ale no ešte poviem jednu vec, hoci nechcem zdržiavať príliš. Tatarka tú 
Farskú republiku mohol vydať z dôvodu toho, ako vnímal to dielo. on sa 
zaň nehanbil, on povedal, že to je poctivo napísané dielo v tom čase. a to je 
pravda. Však to vôbec nebolo napísané pod ideologickým tlakom, on si tam 
dobrovoľne, sám našiel cestu vo svojom hľadaní zmyslu. Ten Tomáš menkina, 
to je pokračovanie človeka v Úzkosti hľadania a odrazu zazrie pannu zázračnicu 
v nohaviciach, ako milan Hamada napísal, to komunista Lyčko, ktorý odrazu 
ukáže, že tá jeho existencia bez akejkoľvek, nejakej, nejakého zacielenia na 
zmysel čohosi môže dostať celkom konkrétnu náplň. a odrazu sa môže zapojiť 
do nejakej legálnej činnosti a môže fungovať vo veci, ktorá má odrazu pre neho 
význam a zmysel. Tak aj to si zobral dobrovoľne, išiel touto cestou. a to aj 
vysvetľuje vlastne, že ten príklon k tomu, k tej utópii socialistickej bol vybraný 
naozaj dobrovoľne v čase, keď si mohol vybrať, čo si vlastne zvolí. Tatarka, 
vlastne kľúčom k jeho rozporuplnému životu a fungovaniu je to, že vlastne 
nebol vlažný a ľahostajný. Že bol veľmi vášnivý, hľadajúci z toho vnútorného, 
z tých vnútorných tlakov, ktoré on prežíval, z toho, že nič, čo dosiahol v tom 
intelektuálnom svojom hľadaní, sa mu nezdalo definitívne. Tak z toho vlastne 
vyvieralo to neustále nové kreovanie nejakej skladobnosti. Valér mikula ho 
vlastne z tohto najviac v úvodzovkách obviňuje, že tam, kde iní vidia smetisko, 
on chce vidieť budovu. neznesie to, že niečo je postmoderne rozladené a každý 
si tam môže nejako, nejako sa v tom prehrabávať a prijať to ako nejaký priro-
dzený stav. on chce budovať vždy nejakú stavbu, áno, stavbu. no ale dostával 
sa zrejme do vnútorných rozporov, tam už naozaj asi nedovidíme. zas mikula 
poukázal na jednu vec, a tá je dosť príznačná. Keď napísal v jednej próze, taký 
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motív použil, ako partizán a nejaký ruský vojak sa stretnú a ruský vojak mu 
hodí čižmy, lebo je zima, a ten partizán, chudák, je tam v nejakej zlej obuvi.

Mária Bátorová

To je v Červenom Benčatovi.

Ivan Jančovič

Červený Benčat, áno. a potom odrazu sa ukáže v spomínaní, že to bolo 
presne naopak. Už mimo prózy, ale v spomínaní Dominika Tatarku na tie časy, 
no veď vlastne ten ruský vojak zobral tomu partizánovi čižmy. a teraz miku-
la sa pýta, no ako môže jeden človek použiť ten istý motív v takýchto úplne 
protikladných kontextoch. ako? Veď nemusíme všetko vedieť. nemusíme 
dovidieť, do všetkých tých peripetií, hľadania aj toho prosto umeleckého neja-
kého prejavovania sa Tatarku. ale istá vec je, že nebol vlažný. a vo veľmi 
vyhrotených, naozaj kontrastoch, ukázal cestu človeka, ktorý nie je vlažný. To 
je jeho veľkosť aj jeho trápenie.

Mária Bátorová

Toto je aj jeho obrana, čo ste teraz povedali. Žiada sa mi odcitovať Bruna 
jasieńskeho: „neboj sa priateľov, tí ťa len sklamú, zradia, neboj sa nepriateľov, 
vieš iste, že tí ťa zabijú, ale najhorší sú tí ľahostajní, čo pripustia aj zradu, aj 
vraždu.“ Takže to je aj obhajoba Tatarku, že žil naplno.
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