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Studentka Dominika Kriššáková si za téma své diplomové práce zvolila osudy významného

slovenského prozaika a jednoho z mála slovenských signatářů Charty 77 Dominika Tatarky.

Soustředila  se  především  na  závěrečnou  etapu  jeho  životní  dráhy  a  literárního  působení

v období tzv. normalizace. Autorčino rozhodnutí psát o Tatarkovi považuji za velmi záslužné,

protože v českém prostředí, zvláště mezi mladou generací, se v posledních letech povědomí o

slovenské kultuře limitně blíží  nule,  a dané téma může aspoň trochu upozornit  domácího

čtenáře  na  významného  slovenského  tvůrce,  jehož  dílo  by  kontextu  intelektuálních  a

kulturních  dějin  slovenského  i  českého  národa  ve  společném  státě  rozhodně  nemělo  být

zapomenuto.  Zároveň  šlo  o  rozhodnutí  odvážné,  neboť  Tatarkův  život  se  vyznačoval

razantními zvraty, s nimiž není snadné se vyrovnat po analytické i interpretační stránce. Jeho

intelektuálně  podnětné  literární  dílo,  v  němž  se  střídavě  odrážejí  prvky  surrealismu,

existencialismu i socialistického realismu, se vyznačuje filozofickým přesahem, alegoričností,

expresivitou i nebývalou osobní otevřenosti, jež počítají s poučeným a vnímavým čtenářem.

Navíc Tatarka se již stal objektem badatelského zájmu literárních vědců, méně již historiků,

s jejichž výstupy se diplomantka musela také konfrontovat.

Na finálním tvaru předkládaného textu je znát, že autorka se s problematikou nevypořádávala

snadno a narážela na heuristické i metodologické problémy. Otevřeně přiznala, že celistvé,

biografické  uchopení  Tatarkovy  osobnosti  přesahuje  její  badatelské  možnosti  i  rozsahové

limity  magisterské  diplomové  práce.  Výsledkem  jejího  tápaní  a  rovněž  poctivé  snahy

vyrovnat se s daným tématem jsou tak spíše dílčí  fragmenty,  v nichž je něco řečeno, cosi

naznačeno  a  leccos  pominuto.  Diplomová  práce  má  místy  ráz  spíše  eseje  než  hutného

analytického výkladu, někdy se mění až v koláž různorodých pramenů, jež jsou často obsáhle

citovány, ale ne vždy důsledně interpretovány a zasazeny do širšího kontextu (např. úryvky

zprávy rehabilitační komise Svazu slovenských spisovatelů z roku 1969).      

Autorka čerpá z poměrně rozsáhlé heuristické základny. Využila široké spektrum materiálů

z archivních  pozůstalostí  Dominika  Tatarky,  které  jsou  uloženy  v Literárním  archivu

Památníku národního písemnictví v Praze a v Literárním archivu Slovenské národní knihovny

v Martině,  pracovala  s fondem  Svazu  slovenských  spisovatelů  ve  Slovenském  národním



archivu, sáhla po memoárech a denících, získala osobní svědectví pamětníků. Přesto mohl být

obraz Tatarkova vydědění na okraj společnosti po roce 1968 širší a plastičtější, kdyby více

čerpala z vydaných pamětí představitelů disentu či slovenských spisovatelů a využila archivní

prameny  jiné  provenience.  Např.  na  s.  72  autorka  píše  o  tom,  že  Tatarka  velmi  trpěl

soustavným zájmem StB  o  svou  osobu.  Nestálo  by  tedy  za  to  podívat  se  i  do  Archivu

bezpečnostních  složek  či  Archivu  Ústavu  pamäti  národa  a  pokusit  se  tento  zájem  blíže

specifikovat. Nebo se svazky týkající se Tatarky nedochovaly? 

Ve druhé kapitole se Dominika Kriššáková snaží postihnout kořeny Tatarkova postupného a

razantního názorového vývoje ve vztahu ke komunistickému režimu v průběhu padesátých a

šedesátých  let,  které  analyzuje  na  pozadí  dění  ve  Svazu  československých  spisovatelů.

Zamýšlí se nad postavením spisovatelů v podmínkách komunistické diktatury. Považuje je,

dle mého soudu trochu nadneseně, za „vedoucí skupinu reformního proudu ve společnosti“

šedesátých let (s. 33). V pasážích, kde autorka popisuje obecný politický a kulturní vývoj

v této době,  potažmo dění  ve spisovatelské organizaci,  někdy sklouzává do polohy pouhé

povrchní ilustrace. Události, které zmiňuje, jsou místy vybírány spíše nahodile než opravdu

promyšleně (např. při popisu dění v roce 1963). Za přínosný naopak považuji autorčin pohled

na vyznění Tatarkovy alegorické novely Démon súhlasu, kterou komparuje se spisovatelovou

publicistikou z éry vrcholného stalinismu, přičemž se snaží také charakterizovat důvody, jež

ho  přivedly  komunistické  strany.  Démon  súhlasu nesporně  znamenal  počátek  Tatarkova

rozchodu s komunistickým režimem, výsměšné zúčtování s érou tzv. kultu osobnosti. Nabízí

se však také otázka, kterou si autorka explicitně nepokládá a jíž by se mohla dotknout diskuse

při obhajobě. Představoval  Démon súhlasu a dobová kritika tzv. kultu osobnosti i  počátek

spisovatelova  rozchodu  s ideou  socialismu  jako  společenským  uspořádáním?  Jak  se  dále

vyvíjí jeho pohled na režim státního socialismu do roku 1968? Proč až do podzimu 1969 stále

zůstává  v KSČ?  Je  Tatarkova  ostrá  reakce  na  srpen  1968  a  jeho  následná  neústupnost

k tlakům a svodům normalizátorů výsledkem impulsivní reakce na okupaci, nebo důsledkem

už dřívějšího  postupného rozchodu  s komunistickou ideologií,  na  níž  Pražské  jaro  a  jeho

porážka  již  takový  vliv  neměly?  O  Tatarkových  názorech  z let  1957–1968  se  v práci

dovídáme relativně málo, proto tuto otázku kladu. 

Třetí  kapitola  se  v přehledové  rovině  zabývá  vývojem  českého  a  slovenského  disentu,

specifiky opozičního hnutí  na Slovensku, důvody nízkého dopadu Charty 77 ve východní

polovině republiky. Autorka si zde letmo všímá Tatarkova vztahu s občanským i křesťanským

proudem slovenského disentu, okolností jeho podpisu Charty 77. Tato část je fakticky úvodem

ke čtvrté kapitole, která představuje vlastní jádro práce. Nepostrádá jistou sugestivnost a je



dokladem  autorčina  odpovědného  a  přemýšlivého  vztahu  k problematice.  Dominika

Kriššáková  zde  nejprve  popisuje  četné  problémy,  kterým  byl  Tatarka  v posledních  dvou

dekádách života vystaven (tlak ze strany StB, materiální strádání, osobní izolace a samota,

zákaz publikování atd.). Soustřeďuje se však především na Tatarkovu pozdní literární tvorbu,

kterou rozebírá především ze tří úhlů. Všímá si spisovatelova vztahu k ženám a jeho důrazu

na  intimitu  jako  jednu  z mála  sfér,  v níž  má  možnost  se  svobodně  vyjadřovat,  dále

autobiografických rysů v díle  a  vlivů  existencialismu na jeho podobu.  Nakonec přibližuje

charakter a proces vzniku obou verzí  Navrávaček.  Podrobněji se těmto otázkám jistě bude

věnovat diskuse při obhajobě.

V autorčině textu se vyskytlo několik drobných chyb: s. 11 – pozůstalost Juraje Špitzera se

nenachází  ve  Slovenském národním  archivu,  ale  v Literárním  archivu  Slovenské  národní

knihovny  v Martině;  s.  42  –  básník  Ladislav  Novomeský  je  jednou  pojmenován  jako

Novomestský; na s. 39 a s. 91 si autorka protiřečí, jednou píše o tom, že Tatarka z KSČ sám

vystoupil, podruhé, že byl ze strany vyloučen.  

V závěru tedy konstatuji: Diplomantka zpracovala svou magisterskou práci na odpovídající

úrovni. Prokázala schopnost samostatné a kritické práce s prameny a odbornou literaturou.

S přihlédnutím k výše uvedeným výtkám doporučuji práci přijmout k obhajobě a navrhuji její

hodnocení stupněm velmi dobře s přihlédnutím k průběhu samotné obhajoby. 

V Praze, 4. září 2017 PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.


