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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.
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