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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 



28

Ján Budaj

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. 
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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...
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