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ABSTRAKT 

 

Cieľom diplomovej práce bude  podať čo najobjektívnejší a najkomplexnejší pohľad 

na osobnosť Dominika Tatarku primárne z historickej perspektívy, ale čiastočne aj z 

perspektívy literárne kritickej. Pohľad na tvorbu bude podľa možností realizovaný prierezovo 

s akcentom na autobiografické črty diela, ktoré demonštrujú Tatarkov radikálny názorový 

prerod vo vzťahu ku komunistickému režimu.   

Dôraz bude kladený najmä na obdobie približne 70. a 80. rokov 20. storočia 

s relevantnými časovými presahmi.  Historická perspektíva sa bude snažiť v širšom kontexte  

priblížiť úlohu spisovateľskej obce v reformnom hnutí šesťdesiatych rokov 20. storočia a 

ozrejmiť špecifiká slovenského disentu, s dôrazom na postavenie a činnosť Dominika Tatarku 

v ňom. 

 

Kľúčové slová: Dominik Tatarka, disent, komunistický režim 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of the diploma thesis is to give the most objective and comprehensive view of 

the personality of Dominika Tatarka primarily from the historical perspective, but also from a 

literary critical perspective.  

The view of the creation will, as far as possible, be done in cross-section, with an 

accent on the autobiographical features of the work, demonstrating a radical view of the 

communist regime.  

Emphasis will be given, in particular, to the period of the 70s and 80s of the 20th 

century with relevant time transitions. The historical perspective will seek to bring the role of 

the writer's community in the reform movement of the sixties of the 20th century in a wider 

context and to clarify the specifics of Slovak dissent, with emphasis on the position of 

Dominika Tatarka in it. 

 

 

Key words: Dominik Tatarka, dissent, communist regime  
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Obrázok I, Dominik Tatarka 

Foto: Ľuba Laufová 

ZDROJ: http://www.martinus.cz/knihy/autor/Dominik-Tatarka/  
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1. Úvod 

 

 

Ako tému svojej diplomovej práce som si zvolila opis  fragmentu života znamenitého  

slovenského spisovateľa, esejistu, prekladateľa a medzi iným aj prvého signatára Charty 77 na 

Slovensku, Dominika Tatarku (1913-1989). 

Narodil sa 14. marca v Plevníku - Drienovom pri Považskej Bystrici. Otca nikdy 

nepoznal – odišiel do 1. svetovej vojny a  viac sa nevrátil. 

Vychovala ho matka, ktorá bola hlboko veriaca dedinská žena, a  ktorá mu bola 

duchovnou spoločníčkou až do konca života. (Veľmi vrúcny vzťah Dominika Tatarku 

k matke často reflektuje aj jeho umelecká tvorba, kde sa často stretávame s  jej adoráciou). 

Do školy chodil najprv v  Nitre.  Maturoval v  Trenčíne. 

Následne študoval francúzštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Karlovej 

univerzity v Prahe a absolvoval aj študijný pobyt na Sorbonne v Paríži. Pôsobil ako 

stredoškolský učiteľ v Žiline a Martine. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania ako 

člen Revolučného národného výboru a po ústupe do hôr ako partizán. V roku 1944 Dominik 

Tatarka vstúpil do Komunistickej strany Slovenska. Po februári 1948 vystúpil z 

katolíckej cirkvi. 

Po oslobodení pracoval ako redaktor Národnej obrody, Pravdy, bol aj vedúcim 

výtvarnej redakcie vo vydavateľstve Tatran, scenáristom československého filmu 

v Bratislave. Pôsobil aj  vo Zväze československých spisovateľov.  

 K okupácii Československa spojeneckými vojskami v auguste roku 1968 zaujal 

nekompromisné stanovisko, za čo bol prenasledovaný komunistickým režimom, na  dvadsať 

rokov prakticky vyradený z verejného života, a nesmel publikovať.  

Od roku 1970 pracoval ako pomocný robotník, vysádzal stromy a zametal bratislavské 

ulice. Potom žil ako invalidný dôchodca. Bol signatárom Charty 77. 

Ako prvý slovenský signatár Charty 77, sa prirodzene stal symbolom a súčasne taktiež 

jedným z popredných aktérov slovenského disentu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 

minulého storočia. Dominik Tatarka jednoznačne reprezentoval do vysokej miery mravný 

príklad protikomunistického vzdoru a intelektuálnej revolty. 

Pravda však je, že kým Tatarka dospel k takému jednoznačnému kritickému postoju 

vo vzťahu ku komunistickému systému, prešiel niekoľkými, často protikladnými fázami 
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osobného vývinu, nevynímajúc z neho ani spontánnu, až nadšenú službu moci a ideológii, 

ktorú neskôr znenávidel a zo všetkých síl sa ju snažil degradovať1. 

Zo stručného životopisu jednoznačne plynie rôznorodosť dejinného kontextu, v rámci 

ktorého sa odohrával Tatarkov životný príbeh, a snažiť sa ho analyzovať ako celok, vzhľadom 

na rozsah diplomovej práce bez toho, aby text nadobudol ráz povrchnosti a encyklopedickej 

torzovitosti, je podľa mojej mienky takmer nemožné. 

Práve preto som sa rozhodla vo svojej práci venovať najmä obdobiu 70. a 80. rokov 

20. storočia s relevantnými časovými presahmi2. 

Uvedomujem si náročnosť splnenia vytýčeného cieľa, pretože primárne skúmaný 

fragment života je de facto vyústením Tatarkovho života ako celku, a korene a príčiny 

radikálneho názorového prerodu voči systému,  na ktoré sa budem snažiť v práci poukazovať, 

bude potrebné hľadať omnoho hlbšie v minulosti. 

Dôležité je podotknúť, že touto prácou nechcem (a zo svojej pozície prirodzene ani 

nemôžem) vynášať nad Dominikom Tatarkom morálne súdy, či už v súvislosti s jeho 

komunistickou minulosťou, alebo jeho milostnými vzťahmi, ktoré udržiaval aj napriek 

manželskému zväzku s pani Vierou Tatarkovou, rod. Meškovou (zosobášili sa 29. augusta 

1942). Na druhej strane cieľom nie je ani glorifikácia Tatarkovej osobnosti. Budem sa snažiť 

na neho nahliadať čo možno najobjektívnejšie a v rámci svojich  možností aj komplexne. 

 Netajím sa ale tým, že osobne cítim voči Dominikovi nemalú dávku obdivu a úcty. Je to pocit 

úcty voči človeku, ktorý napriek svojej nedokonalosti a omylnosti (ktoré ale sú prirodzenými 

vlastnosťami každého z nás) dokázal svoje omyly priznať a korigovať. 

Nehovoriac o tom, že v slovenskej literatúre 20. storočia je Dominik Tatarka 

bezpochyby svojským fenoménom, ktorému by sme v našej literatúre len ťažko hľadali 

porovnateľného náprotivka.  (Podľa mojej laickej mienky je ním možno Rudolf Sloboda3). 

Budem sa usilovať na osobnosť Dominika Tatarku nahliadať primárne z historického uhla 

pohľadu, ale viac či menej marginálne sa môj text bude dotýkať aj relevantnej časti 

                                                           
1 Dostupné na internete: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/dominik-tatarka#curriculum_vitae 
2 Najvýraznejší časový presah bude súčasťou prvej podkapitoly práce, kde sa pokúsim na základe protikladných 

obsahových čŕt komparovaných textov- Pamfletickej ironizujúcej prózy Démon súhlasu a niektorých 

Tatarkových článkov z dobovej periodickej tlače 50.rokov, poprípade jeho literárneho diela z tohto obdobia, 

poukázať na jeho radikálny názorový prerod vo vzťahu ku komunistickému systému.  
3 Rudolf Sloboda sa narodil 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi. Po neukončených štúdiách filozofie na 

Filozofickej fakulte v Bratislave vystriedal viacero povolaní. Pracoval ako baník v Čechách i ako stavebný 

robotník v Bratislave. V rokoch 1959 – 1962 pôsobil ako vydavateľský redaktor vo vydavateľstve Smena, 

v rokoch 1972 – 1984 ako dramaturg Slovenskej filmovej tvorby v Bratislave, potom ako odborný pracovník 

v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Od roku 1988 bol umelcom v slobodnom povolaní  

a venoval sa výlučne literárnej tvorbe. Zomrel 6. októbra 1995 v Devínskej Novej Vsi – život ukončil 

samovraždou, obesil sa na retiazke od bicykla. Čitateľovi môžem len odporučiť jeho diela Narcis a Rozum. 
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umeleckého diela, pretože takýto náhľad je v rámci komplexnejšieho uchopenia témy 

nevyhnutný. Pokus o literárne kritický (alebo aspoň komparatívny) pohľad sa bude sústrediť 

hlavne na črty autobiografickosti v diele.  V súvislosti s tvorbou bude jedným z ústredných 

pojmov taktiež termín existencionalizmus, s ktorým sa Tatarka sprvoti stretol počas svojho 

študijného pobytu vo Francúzsku, a ktorým bola poznamenaná jeho umelecká tvorba, a snáď 

aj jeho osobnosť vo svojej celistvosti. 

V rámci dobového kontextu sa budem pokúšať ozrejmiť aj špecifiká a odkaz 

slovenského disentu v rámci Československa, a zachytiť postavenie Dominika Tatarku 

v československom disidentskom hnutí. 

Jednou z mojich kľúčových motivácii pre vznik tejto práce je aj môj stále silnejúci 

pocit, alebo skôr presvedčenie o tom, že  v súčasnosti sa normalizačná doba resp. obdobie 70. 

a 80. rokov 20. storočia a náhľad na  ňu istým spôsobom relativizuje. 

Túto relativizáciu vidím najmä v tom, že mnohí súčasníci, ktorí spomínanú dobu 

osobne prežili, na ňu nahliadajú s veľkou dávkou spomienkového optimizmu, a teda vyjadrujú 

sa o nej v zmysle, že to nebolo až také zlé, poprípade vtedy sa nám žilo omnoho jednoduchšie 

a lepšie, z hľadiska sociálneho zabezpečenia sme sa cítili istejší a tak podobne. 

Samozrejme, takýto pohľad, resp. spomínanie je poväčšine typické skôr pre tzv. 

obyčajných ľudí, ktorí neprichádzali do konfliktu so štátnou mocou, prežívali svoj život dá sa 

povedať apoliticky, riešiac osobné problémy každodennosti a z ich subjektívneho pohľadu je 

ich názor legitímny, pochopiteľný a osobným prežitkom aj reálne podložený. 

Mojou prácou sa však v širšom kontexte pokúsim na jednom konkrétnom príklade 

fragmentu ľudského života ukázať, že život v slobodnom, pluralitnom politickom systéme, 

ktorý garantuje občanovi základné ľudské a občianske práva, samozrejme so všetkými 

limitmi, nedokonalosťami a nepohodlnosťou, ktorú so sebou prináša, nebol vždy 

samozrejmosťou. 

Prirodzená túžba jednotlivca po slobode, vlastnom názore (možnosti nesúhlasiť) 

a sebarealizácií, bola umlčovaná prostredníctvom hmotnej perzekúcie, psychickým nátlakom 

a spoločenskou izoláciou. 

Preto si myslím, že možnosť narodiť sa a žiť v slobodnom svete je devízou mojej 

generácie, ktorú je potrebné si adekvátne vážiť. 
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1.1.  Literatúra, pramene a metodologické východiská 

 

 

Metodologická stránka práce bude založená  najmä na analýze knižných zdrojov a to 

relevantnej odbornej literatúry, dostupných memoárov a  publikovaných svedectiev priamo o 

Dominikovi Tatarkovi. Ide napríklad o Antimemoáre Júliusa Vanoviča, alebo spomienkovú 

knižku, ktorú zostavila Michaela Bombíková s názvom Ešte s vami pobudnúť. 

  Ďalším možným zdrojom čerpania informácií je publikovaná osobná korešpondencia 

Dominika Tatarku s Jánom Mlynárikom, ktorá sa dá dohľadať v Slovenských rozhľadoch.   

Cenným svedectvom sú aj samizdatové zborníky, napríklad  Písačky pro Dominika Tatarku, 

zostavené Tatarkovými českými priateľmi pri príležitosti jeho 70. narodenín.  

 Kontext skúmaného dejinného úseku sa bude tiež prirodzene opierať o odbornú 

literatúru. Využijem napr. zborník Slovensko a režim normalizácie a ďalšie publikácie od 

autorov ako Vilém Prečan, Elena Londáková, Jan Mervart, a.i. ozrejmujúcich normalizačný 

spoločenský a politický kontext. Ich úplné bibliografické záznamy uvádzam v závere práce. 

  Budem sa snažiť v rámci možností analyzovať, alebo aspoň vhodne uviesť v texte 

práce za účelom komparácie či ilustrácie aj niektoré časti Tatarkovho literárneho diela,  cez 

ktoré bude možné poukazovať na jeho radikálny názorový prerod vo vzťahu ku 

komunistickému režimu. 

  V beletristických textoch sa budem snažiť hľadať črty autobiografickosti a poukazovať 

na ne. V stati o autobiografickosti budem vychádzať hlavne zo štúdií, ktoré publikoval 

profesor Peter Zajac napr.: Biografickosť Dominika Tatarku a.i.. 

Pokúsim sa postrehnúť znaky existencializmu, ktorým je jeho tvorba bezpochyby 

poznačená.  Cez prizmu umeleckého diela, ktoré Dominik Tatarka vytvoril v čase svojej  

ľudskej osamotenosti a spoločenskej izolácie, ktoré mnohí súčasníci považujú miestami až za 

pornografiu, sa budem snažiť načrtnúť vzťah intimity a disentu. V tejto kapitole budem 

vychádzať z relevantnej časti umeleckého diela a osobnej korešpondencie. 

Čo sa týka periodickej tlače, budem v práci čerpať najmä z informácií, ktoré boli publikované 

na stránkach Kultúrneho života, Slovenskej literatúry a Slovenských rozhľadov.  

Archívne pramene, s ktorými budem pracovať, sú uložené jednak v Literárnom 

archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine a tiež v Literárnom archíve Pamätníka 
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národného písomníctva v Prahe4. V tejto súvislosti ide zväčša o Tatarkovu osobnú 

korešpondenciu. Okrem využitia primárneho prameňa v príslušných častiach práce sa 

zameriam aj na okolnosti toho, ako sa tieto materiály do Prahy dostali. Najviac archívneho 

materiálu k Tatarkovej osobnosti sa nachádza v už spomínanom LA Pamätníka národného 

písomníctva v Prahe. Ide o päť nespracovaných kartónov materiálov zväčša písomnej povahy. 

Nachádza sa tam osobná korešpondencia zo 40. rokov, ktorú Tatarka viedol s Jaroslavom 

Pavelkom, jeho spolužiakom z pražských univerzitných čias, osobná korešpondencia s Evou 

Štolbovou a Erikou Podlipnou. Niektoré z dopisov boli publikované aj knižne. V prípade E. 

Štolbovej sú niektoré listy publikované v jej knihe Lamento (1994). Erika Podlipná je 

autorkou knihy Koláž –Pocta Dominikovi Tatarkovi (2008), listy Erike Podlipnej resp. 

vzájomná korešpondencia bola publikovaná aj v Slovenských Rozhľadoch 2005. V LA 

Pamätníka národného písomníctva sa nachádzajú ich xeroxové kópie. V kartóne, kde je 

uložená korešpondencia Evy Štolbovej a Dominika Tatarku sa nachádzajú aj dve 

magnetofónové pásky. Ide o zvukový záznam Tatarkových Navrávačiek, ktoré boli celkovo 

zachytené na 20 magnetofónových kazetách.  Záznam na prvej z nich sa podľa provizórneho 

súpisu resp. nálepiek na kazetách týka Dominika Tatarku celý, tzn. strana pásky A aj B. 

V prípade druhej pásky s Tatarkom súvisí celý záznam na strane A a 10 minút zo strany B.  

V LA PNP sa nachádzajú aj strojopisné kópie literárnych diel ( napríklad aj Démona 

súhlasu), na ktorých je ručne vykonaná gramatická korektúra.  (Podrobný súpis  archiválií 

literárnej povahy ďalej rozpisovať nebudem, lebo pre kontext tejto práce nie sú ťažiskové). 

Ďalší archívny materiál k Dominikovi Tatarkovi resp. jeho spisovateľskej práci 

a pôsobeniu vo Zväze slovenských spisovateľov, sa nachádza v Slovenskom národnom 

archíve v Bratislave, vo fonde Zväzu slovenských spisovateľov.  Dostupný je k nemu aj 

(veľmi) provizórny inventár. S týmto fondom budem taktiež pracovať. 

Ďalším možným zdrojom archívneho materiálu je pozostalosť Juraja Špitzera (SNA 

Bratislava), alebo aj osobná pozostalosť Jána Mlynárika, uložená v Archíve Národného 

múzea v  Terezíne. 

 V časti môjho textu, ktorá bude venovaná špecifikám slovenského disentu, budú 

okrem poznatkov z relevantných knižných zdrojov a prameňov použité aj informácie vyňaté 

z rozhovorov s čelnými predstaviteľmi slovenského disentu. Ilustračné  možnosti porovnania 

fungovania a štruktúry disidentského hnutia na Slovensku a v českých krajinách budú 

poskytovať aj dve výpovede českých pamätníčok, ktoré boli aktívne v opozičnom 

                                                           
4 Archiválie mi boli sprístupnené v súlade s príslušnými predpismi na základe písomného súhlasu dediča 

Tatarkovej pozostalosti, Olega Tatarku a iných zainteresovaných osôb.  
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disidentskom hnutí. V rámci kapitoly práce, ktorá o týchto rozdieloch pojednáva, som nahrala 

rozhovory s prof. Miroslavom Kusým,  Martinom M. Šimečkom,  a kvôli lepšej a jasnejšej 

korelácii slovenského občianskeho disentu s kresťanským disentom taktiež aj s Františkom 

Mikloškom a Jánom Čarnogurským. 

 Na lepšie ilustrovanie rozdielov medzi českým a slovenským disentom budú pravdepodobne 

slúžiť svedectvá dvoch českých narátoriek a to pani Evy Štolbovej a Lenky Procházkovej.  

Spomienky mojich respondentov ozrejmujú kolorit doby, postavenie konkrétnych 

narátorov v rámci opozičného hnutia v Československu, ale hlavne sú osobným svedectvom 

pamätníkov o prežívaní a živote Dominika Tatarku  v čase, keď ho komunistická moc hlavne 

ľudsky, ale i materiálne degradovala. Sú doplnkovým živým svedectvom súčasníkov 

Tatarkovho vyradenia z verejného života v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Určite však nemôžu 

byť považované za plnohodnotný orálne historický prameň, pretože pri ich vytváraní som 

nepostupovala  v súlade so štandardnými metodologickými postupmi orálnej histórie, tzn. 

neobsahujú  životný príbeh narátora. Všetky pozostávajú iba z jednej časti, v ktorej sú kladené 

tematicky zamerané otázky. 

 Takýto postup som sa rozhodla zvoliť aj kvôli časovej tiesni niektorých narátorov, ale 

hlavne som mala na zreteli primárnu tému mojej práce, a tou je osobnosť Dominika Tatarku, 

poprípade špecifiká disentu, či kontext doby, nie však jednotliví narátori, ako takí. Taktiež 

pomerne malá vzorka respondentov nedovoľuje vyvodzovať z ich výpovedí generalizujúce 

závery. 

Práca nemá za cieľ byť primárne orálne historická, rozhovory v nej slúžia skôr ako 

ozvláštnenie a doplnok k iným prameňom, ktoré sa budem snažiť analyzovať, komparovať 

a v rámci svojich možností aj kriticky hodnotiť. 

Metóde oral history sa ale budem čiastočne venovať v tretej kapitole práce, v ktorej sa budem 

snažiť načrtnúť vzťah autobiografickosti k nej a naopak. Taktiež sa pokúsim čiastočne 

predstaviť Tatarkove Navrávačky s Evou Štolbovou. V kontexte práce je potrebné ich 

vyzdvihnúť hlavne z toho dôvodu, že ide o  pozoruhodný orálne historický prameň, resp. 

dokument oral history. ( V tejto súvislosti budem pracovať s 2. vydaním z r. 2013, veľmi 

precízne  editovaným Norom Gašajom). 

Čo sa týka najnovších publikácii o Dominikovi Tatarkovi, napr. v roku 2012 vyšla 

v Bratislave vo vydavateľstve Veda kniha Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský don 

Qujiote (sloboda a sny) .  

Prvá kapitola knihy sa snaží rámcovo vytvoriť akýsi historický backround, alebo 

východiskové historické pozadie. Táto kapitola podľa mojej mienky však má čiastočné limity 
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(mierne z nej cítiť povrchnosť a sporadické sú aj faktografické a gramatické nepresnosti)5. 

Podobné nedostatky je možné všimnúť si aj v autorkinej štúdii Tatarka a český disent 

publikovanej v Brnenských textoch6, v ktorom autorka síce píše o českom disente, Dominika 

Tatarku sa však text dotýka iba okrajovo. 

 Z väčšej časti sa však zaoberá literárne kritickým resp. literárne historickým pohľadom na 

Tatarkovo dielo, v tomto ohľade bola pre mňa  prínosným zdrojom porozumenia súvislostí a 

inšpirácií Tatarkovej tvorby. V súvislosti so zdrojmi je nevyhnutné určite spomenúť aj 

bibliografiu, ktorú spracovala Etela Viskupová, a ktorá sa dá dohľadať v Slovenskej literatúre 

roč. 1993, č. 2-37. 

Na dosiahnutie vytýčených cieľov tejto práce som sa snažila zhromaždiť čo 

najpestrejšiu paletu prameňov. Nebola to jednoduchá cesta, pretože Tatarkova pozostalosť nie 

je v celku sústredená na jednom mieste.  

Navštívila som dovedna štyri archívy ( v Martine, v Bratislave a v Prahe). S pánom 

Olegom Tatarkom, synom Dominika Tatarku, sa mi dlho nedarilo stretnúť. Jeho súhlas so 

sprístupnením archiválií som získala až v júli 2016. Ako sa neskôr ukázalo, na nahliadnutie 

do  pozostalosti  v LA PNP Praha bol potrebný ešte súhlas Evy Štolbovej, ktorú sa mi 

s pomocou Jiřího Gruntoráda podarilo kontaktovať v novembri 2016 a súhlas mi poskytla pri 

nahrávaní rozhovoru. 

Práve rozhovory, ktoré som v súvislosti s touto prácou vytvorila, pokladám za najväčší 

osobný vklad. A to z hľadiska ich obsahu, ale najmä preto, že skrz ne som mala možnosť 

stretnúť a pozhovárať sa so slovenskou intelektuálnou elitou. Ich vrelé prijatie a slová 

podpory a tiež cenné rady a usmernenia ma utvrdili v názore, že píšem diplomovú prácu, 

ktorá má svoj význam . Pravdou však zostáva, že obsahová náplň rozhovorov neprekračuje 

všeobecne známe fakty, obsiahnuté v publikovanej  odbornej literatúre, zaoberajúcej sa 

tematikou Charty 77, alebo v širšom kontexte tematikou československého disentu, ako 

takého. 

                                                           
5 Pozn.: na str. 43 prof. PhDr. Mária Bátorová, Dr.Sc. okrem iného píše: Jednoznačne ako Tatarka v 68. roku 

proti okupácii vystúpil Ludvík Vaculík na 14. zjazde československých spisovateľov s ostrou kritikou vlády. (Ako 

vieme nešlo o 14., ale o 4. zjazd spisovateľov, vo vete napr. chýbajú aj čiarky, navyše sa zjazd konal už v roku 

1967). Pomerne rušivé sú hrubé gramatické chyby v texte. Konkrétne napríklad v obsahu publikácie. V názve 

podkapitoly 4.7. , kde autorka slovo vizualizácia píše s y.   
6 Pozri: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133486/BrnenskeTextykSlovakistice_012-

2009-1_5.pdf?sequence=1 
7 Pozn.: Kvôli lepšej orientácii českého čitateľa v texte, budú v poznámkovom aparáte priebežne uvádzané 

biografické údaje osôb, úzko spätých s kontextom tejto práce. Zväčša sa bude jednať o osobnosti slovenského 

literárneho a kultúrneho života. Údaje budú citované najmä z oficiálnej internetovej stránky Literárneho 

informačného centra: www.litcentrum.sk . V prípade využitia iného zdroja naň odkážem priebežne. 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133486/BrnenskeTextykSlovakistice_012-2009-1_5.pdf?sequence=1
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133486/BrnenskeTextykSlovakistice_012-2009-1_5.pdf?sequence=1
http://www.litcentrum.sk/
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Okrem rozhovorov, ktoré uvádzam v priloženom zozname použitej literatúry, som sa 

pokúšala nahrať rozhovor aj s režisérom a scenáristom Jurajom Mojžišom. Telefonicky som 

sa s ním skontaktovala a stretli sme sa v Bratislave v jeho byte. Oral history však označil za 

,,kecy a klebety" a z nášho stretnutia síce vznikla akási nahrávka, ale nemala charakter 

rozhovoru, preto s ňou v texte práce nepracujem, ani ju neuvádzam v použitých prameňoch.  

V súvislosti s rozhovormi ma mrzí najmä fakt, že sa mi nepodarilo zhromaždiť viac 

českých narátorov, ktorých svedectvo by aspoň ilustratívne pomohlo zväčšiť plasticitu 

pohľadu na fungovanie československého disentu, ako celku. Pravdou je aj fakt, že väčšina 

Tatarkových pražských priateľov už nie je nažive. Získala som kontakt napr. na Lenku 

Procházkovú, stretnutie sa však uskutočniť nepodarilo. 

Napriek niektorým neúspechom pri tvorbe diplomovej práce a aj limitov, ktoré určite 

má, som sa snažila v rámci svojich síl a možností vytýčené ciele naplniť. Či sa mi to skutočne 

podarilo, zostáva na posúdení čitateľa. 
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, 

 

Obrázok II. 

 Dominik Tatarka rečni na Námestí SNP v Bratislave proti okupácii Československa v auguste 1968  

ZDROJ: Matica slovenská 
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2.  Počiatky normalizácie v Československu  

 

 

„Sem strieľajte, súdruhovia˝! 

(Dominik Tatarka, august 1968) 

 

 

Intervenciou vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste roku 1968 sa 

prakticky ukončil reformný proces budovania socializmu s ľudskou tvárou, bol zmarený 

pokus o demokratizáciu socializmu, ktorý vyvrcholil Pražskou jarou. 

Pozvoľna, ale relatívne rýchlo sa v Československu zastavil proces vychádzajúci 

z nekonformného európskeho marxistického myslenia, ktorý sa otvorene rozchádzal 

s prekonanými teoretickými dogmami, vyznačoval sa demokratizáciou a akcentoval národné 

špecifiká a záujmy a voľnosť človeka tak v súkromnej, ako aj vo verejnej sfére života.8 

Zásah do suverenity nášho štátu na svojom počiatku spôsobil, že sa československá 

spoločnosť  naprieč svojimi vrstvami zomkla ešte väčšmi a rôznymi spôsobmi dávala najavo 

svoj nesúhlas s týmto hanobným aktom, realizovaným na pokyn Moskvy.  

Dominik  Tatarka sa v tomto čase stáva jednou z najvýraznejších postáv obrodného 

demokratizačného procesu. 

 Za občiansky nekompromisný a mravne veľmi ostro vyhranený odpor k okupácii 

spojeneckých vojsk ho mnohí považovali za symbol týchto hektických čias. 

Keď tanky okupačných vojsk vtrhli do Bratislavy, nebojácne viedol odpor mládeže a 

študentov, zápalisto rečnil proti okupácii na masových zhromaždeniach občanov9. Pamätná je 

epizóda, keď pred jedným z tankov odhalil svoju hruď a zavelil: „Sem strieľajte, 

súdruhovia!˝10 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

                                                           
8 RATAJ, J. – HOUDA P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, Oeconomica, 2010, s. 

177-178 
9 Pozri Obrázok č. II. s.15 
10 Pozri napr.: CABADAJ, P.: Martin vystavil rodný list tvorbe Dominika Tatarku. Dostupné na internete: 

https://nasturiec.sme.sk/c/6727008/martin-vystavil-rodny-list-tvorbe-dominika-tatarku.html  

https://nasturiec.sme.sk/c/6727008/martin-vystavil-rodny-list-tvorbe-dominika-tatarku.html
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Túto epizódu retrospektívne reflektuje aj Dominik Tatarka v 80. rokoch 20. storočia 

v spomienke, o ktorej píše Bernard Nöel11:  

Predstavte si tanky v bratislavských uliciach a mládež volá: Nech hovorí Tatarka! 

Hovor, Tatarka! Predstavte si hovoriť pred tankom, tam pred Národným divadlom. Hovoriť, 

zdá sa to byť ľahké. Hovoriť, áno, v takejto situácii sa hovorí. Ale zvyčajne je to moc, ktorá 

udeľuje slovo. V Československu dnes majú slovo hlavne pesničkári a celkom negramotní 

komentátori. Predstavte si totálne blbého funkcionára, ktorý nič nečíta, ani českú, ani 

slovenskú literatúru, ani Písmo sväté, ani svetovú literatúru, vonkoncom nič, len obežníky. 

Viete si to vôbec predstaviť?12 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

I keď normalizácia sa v istom zmysle začala už po vpáde vojsk, za zlomový dejinný 

moment môžeme z dnešného pohľadu považovať bod, v ktorom Sovietsky zväz politickými 

nástrojmi dosiahol to, čo sa samotnému aktu intervencie nepodarilo: Šlo o odstránenie 

reformných komunistov na čele s Alexandrom Dubčekom. 

Toho vo funkcii v apríli roku 1969 nahradil vo vedení strany Gustáv Husák, muž lojálny 

a úslužný direktívnej moskovskej politickej rétorike. Touto personálnou zmenou sa 

v Československu začal proces ,,skutočnej“ normalizácie.13 Predstaviteľom nastupujúcej 

moci, združeným okolo osoby Gustáva Husáka bola jasná ich neľahká pozícia. Pomohol im 

však určite aj fakt, že počiatočné vzopätie spoločnosti pomerne rýchlo stratilo na svojej 

intenzite, ľudia sa postupne začali viac uzatvárať do seba a zaoberať sa vlastnými problémami 

bežného života. 

Na upevnenie svojej moci využívali noví čelní predstavitelia štátu šírenie strachu a obáv 

o vlastnú existenciu. Prebehli stranícke čistky, nepohodlní občania (teda v drvivej väčšine tí, 

ktorí intervenčný akt nahlas odsúdili, teda aj Dominik Tatarka) boli zbavení svojich 

dovtedajších zamestnaní, často sa perzekúcie dotkli aj ich rodinných príslušníkov. 

 Ako autentické dobové svedectvá dnes slúžia napríklad aj denníkové zápisky, osobná 

korešpondencia a memoáre perzekvovaných osôb. 

                                                           
11 Pozn.:  francúzsky spisovateľ a básnik, ktorý sa stretol s Dominikom Tatarkom v roku 1986 v Bratislave. Jeho 

spomienku z francúzskeho originálu preložil Albert Marenčin. 
12 NŐEL, B.: Stretnutie s Dominikom Tatarkom. In: BOMBÍKOVÁ, P.- ANTALOVÁ, I.: Ešte s vami pobudnúť 

(Spomínanie na Dominika Tatarku), Bratislava, Nadácia M. Šimečku 1994, s. 124 
13 DOSKOČIL, Z.: Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu. ÚSD AV ČR, Praha, 2006, s.7. 
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Napríklad literárny vedec Július Vanovič vo svojich Zápiskoch z mŕtveho času uvádza:  

Všetko je nejasné, nepolapiteľné, ako hlien, beztvaré a hnusné, ako blato14. 

Ako autentické svedectvo môže slúžiť aj časť listu, ktorý napísal spisovateľ a literárny kritik 

Ivan Kadlečík Michalovi Gráfikovi15: 

Ale aj tak ma potešil Tvoj novoročný vinš, lebo svedčí, že si ešte normálny a nemáš rozum, čo 

vlastnia viacerí moji priatelia, odporúčajúci mi, aby som nebláznil a držal hubu, lebo takto si 

len škodím, čiže podľa nich ja som si na vine, že tu ktosi pácha špinavosti. Je to logika 

cynická a zbavuje ich zodpovednosti za to, čo sa deje. Čiže ja sám som si odňal niektoré 

občianske práva! Potom sa priateľom ani nečudujem, keď sa mi vyhnú. Ale to sa ma netýka 

a nič to o mne nehovorí: hovorí to o nich a o patologickej atmosfére, ktorú dýchame.16 

Počiatky normalizačného procesu a svoje dojmy z dobovej spoločenskej klímy 

autenticky reflektuje vo svojom osobnom denníku aj význačný režisér československej novej 

filmovej vlny Pavel Juráček :  

 

„Mám nutkání věřit, že kdosi kdesi vydal rozkaz ke zničení Československa, 

k nenápadnému, ale důkladnému zničení této země, a že se oddíly pologramotných 

byrokratů horlivě pustily do práce. Bude-li někdo po letech číst noviny 

z tohoto času, nebude věřit svým očím. Neboť referenti, kteří se ujali našich 

osudů, se vůbec nenamáhají skrývat svoji vrozenou blbost a nejapnost. Dílo, 

na němž pracují, nemá styl. Bourají a ničí a likvidují bez rozpaků, lhostejně 

a systematicky, jako by přišli z jiné planety. Tvrdí, že cosi budují. V politice, 

v hospodářství, v kultuře, všude jsou a všude všechno ruší, všechno, co třeba jen 

                                                           
14 VANOVIČ, J.: Antimemoáre/ Zápisky z mŕtveho času Bratislava, LIC, 2014. s.72. 
15 Michal Gáfrik študoval na gymnáziu v Lučenci, 1950 – 55 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte 

Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil  v Bratislave: od r. 1954 bol redaktorom Slov. 

vydavateľstva krásnej literatúry, r. 1955 – 73 interný ašpirant a vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, 

odkiaľ v období normalizácie musel odísť. Niekoľko mesiacov pracoval v Univ. knižnici, odkiaľ ho takisto 

prepustili, mal zákaz publikovať, ako aj pôsobiť v oblasti kultúry. Od r. 1974 pracoval v Ústave racionalizácie 

v stavebníctve (ako technicko-hospodársky pracovník), od leta 1979 na Mestskej správe Slov. štatistického 

úradu. R. 1990 sa vrátil na pôvodné pracovisko do SAV. Ako literárny historik a textológ sa sústreďuje na 

výskum slov. literatúry 20. stor., zvlášť Slov. moderny, pričom osobitnú pozornosť venuje dielu Ivana Kraska, 

Martina Rázusa a Janka Jesenského. Okrem časopisecky publikovaných vedeckých štúdií vydal monografické 

práce Poézia Slovenskej moderny (1965) a Próza Slovenskej moderny (1993), súbor štúdií Na pomedzí 

moderny (2001), monografiu Básnik Janko Jesenský (2006), dva zväzky Súborného diela Ivana Kraska (1966, 

1993). Pre dlhodobý pracovný a existenčný postih „súborné“ vydanie ostalo však nedokončené. Autor 

samizdatovej publikácie Etická próza Martina Rázusa (1979), súboru štúdií Rázusovské návraty (1995) a 2-zv. 

monografie Martin Rázus – osobnosť a dielo (1998, 2000). Okrem toho pripravil výber z poézie Ľ. 

Podjavorinskej, Spisy J. Jesenského a jeho ľúbostnú korešpondenciu (Listy slečne Oľge), antológiu prózy 

slovenskej moderny Koniec lásky (2007). Výber z odborných a publicistických článkov tohto literárneho vedca 

vyšiel v r. 2010 pod názvom V spätnom zrkadle. 
16 GRÁFIK, M.- KADLEČÍK, I.: Ako nás normalizovali. In: Tvorba T, 11 (20), č. 1-2 s. 10. 
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nepatrně připomíná osmašedesátý rok… Kam to však povede a kde to skončí, 

tato důkladná inventura vedená mstou a záští a uraženou ješitností a bolavou 

méněcenností těch, co vylezli z děr padesátých let, z těch nejhorších, z těch nejméně 

výnosných, kde čekali a čekali, až konečně přišla jejich doba? To není ani 

druhá, ani třetí garnitura, to je podsvětí, odpad, svinstvo, které už si ani na nic 

nehraje a nic nepředstírá. Jenom se mstí a jenom nenávidí. Jak bude jednou 

Husák vysvětlovat, co se to stalo, že mu nezbylo, než se spojit se sebrankou a tvrdit, 

že s její pomocí vyvede zemi z obtíží?“17 

Uvedené výňatky zo spomienok pamätníkov doby normalizácie, sú len námatkovou 

ilustráciou. Ilustráciou prežitku a dojmov tých, ktorí sa rozhodli nebyť konformný 

s nastupujúcim husákovským režimom, za čo boli trestaní odsunutím na spoločenskú 

perifériu. 

Zvlášť posledná uvedená citácia Pavla Juráčka otvára možnosti uvažovania aj nad tým, 

kam, a či vôbec sa naša spoločnosť napríklad v zmysle politickej arogancie a prekvitajúcej 

byrokracie po vyše štyridsiatich rokoch posunula.  

  Každopádne, rozdielny priebeh normalizačného procesu bol na Slovensku a v Čechách 

od jeho začiatku evidentný. Podľa slov profesora Miroslava Kusého to bolo dané najmä tým, 

že na Slovensku bol slabší demokratizačný proces než v Čechách, a preto na Slovensku boli 

postihnuté tisíce osôb, pričom v Čechách desaťtisíce. Avšak slovenská honba na exponentov 

obrodného procesu, následných disidentov nebola o nič menej krutá, o nič menej dôsledná 

a o nič menej totalitárna, ako v Čechách.18 

Tejto téme sa ale budem podrobnejšie venovať v ďalších statiach práce. Myslím, že je 

namieste uvedomiť si, že podhubie reformného procesu v Československu a neskôr aj tzv. 

disidentské hnutie vychádzalo v nezanedbateľnej miere z kultúrneho, presnejšie literárneho 

prostredia Zväzu spisovateľov, a preto pokladám za potrebné venovať sa mu v nasledujúcej 

podkapitole trochu podrobnejšie. 

 

 

 

 

                                                           
17 JURÁČEK P.:Deník . Praha, NFA, 2003, s. 660 (Tento denníkový zápis je datovaný 19.2. 1970). 
18 Rozhovor s M. Kusým, november 2016, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
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2.1. Československá spisovateľská obec, ako východisko formujúcej 

sa občianskej opozície  na sklonku 60. rokov 20. storočia a Dominik 

Tatarka 

 

,,A ostatní, čo sa hlasne vyslovili, hlasne ma odsúdili. 

Včera sme jednohlasne súhlasili, jednohlasne sme súhlasili aj dnes, 

 avšak s niečím celkom iným, súhlasili sme s pravým opakom toho, 

 čo sme si včera vraveli a mysleli, čo si azda aj dnes myslíme. 

A len čo sme sa zdvihli zo zasadania, 

zdvihol sa s nami aj náš starý známy, strašný démon. 

A hneď nestydate nahlas si povzdychol: 

Zasa sme len súhlasili. Keď na to príde, odsúhlasíme aj svoju smrť". 

( Dominik Tatarka, Démon súhlasu) 

 

V tejto súvislosti je potrebné nazačiatku aspoň v krátkosti načrieť pomerne hlbšie do 

minulosti, pretože už Druhý zjazd československých spisovateľov19 zohrával v nadväznosti na 

ďalší dejinný vývoj, ktorému sa chcem v nasledujúcich častiach textu venovať, nepochybne 

kľúčovú úlohu. Tento zjazd sa, ako vieme, konal v roku 1956 a spisovatelia ovplyvnení 

poznatkami o situácii a udalostiach v Sovietskom zväze (odsúdenie kultu osobnosti J.V. 

Stalina a stalinského teroru) na ňom vystúpili s veľmi ostrou kritikou vtedajšej kultúrnej 

politiky diktovanej z Kremľa,  a čo je možno ešte zásadnejšie, aj s kritikou politiky, ako takej. 

Do nepriazne vládnucich štruktúr sa dostali najmä preto, že samých seba verejne 

proklamovali za svedomie národa.20 

Z toho dôvodu je potrebné uvedomiť si aj dobové postavenie spisovateľa 

v spoločnosti. V dobových predstavách mnohých tvorcov, Tatarku nevynímajúc, malo byť 

postavenie spisovateľa určené jeho pevným vzťahom k štátu. 

V ňom by sa autor platený, alebo aspoň podporovaný štátom, mohol naplno venovať tvorivej 

práci, tzn. nevykonávať iné občianske povolanie. 

                                                           
19 Druhému zjazdu Zväzu československých spisovateľov sa venuje publikácia: BAUER, M.: II. sjezd Svazu 

československých spisovatelů : 22.-29.4.1956. Praha, Akropolis, 2011. (Táto obsahuje aj zmienky o Tatarkovom 

vystúpení). 
20 KAPLAN, K.: Všechno jste prohráli ( Co prozrazují archivy o IV. sjezdu československých spisovatelů 1967). 

Praha, I. Železný, 1997,  s.17 
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Inými slovami: Spisovateľským remeslom sa v tejto dobe dalo bez problémov uživiť. 

Spisovateľská práca nespočívala iba z tzv. tvorivej činnosti. Nezriedkavou praxou bolo 

napríklad aj to, že spisovatelia písali vtedajším predstaviteľom štátneho aparátu verejné 

prejavy, pretože mnohí zo straníkov neoplývali zvlášť vycibreným rétorickým umením. 

Dominik Tatarka písal prejavy napríklad aj predsedovi zboru poverníkov, Rudolfovi 

Strechajovi – postave literárne (alebo skôr žurnalisticky?) zachytenej v knihe Ladislava 

Mňačka s názvom Ako chutí moc21.  

  Každopádne spisovatelia boli od druhej polovice 50. rokov nielen v rámci kultúrnych 

kruhov, ale aj v rámci spoločnosti ako celku jej najvýraznejšou opozičnou zložkou. 

V nasledujúcich rokoch prešiel vzťah kultúry a moci niekoľkými rôznymi fázami. 

Neodškriepiteľným faktom však zostáva, že udalosti roka 1956 poznačili kultúrne povedomie 

a život natoľko, že ich odkaz sa v súvislosti s následným vývojom sa už nepodarilo vymazať. 

Práve v tomto roku začína na stránkach Kultúrneho života na pokračovanie vychádzať 

Tatarkova pamfletická próza s názvom Démon súhlasu, ktorá je svojho druhu bez 

akéhokoľvek zveličovania minimálne stredoeurópskym unikátom. Vyznieva ako definitíva 

Tatarkovho osobného rozchodu s autoritárskou totalitnou mocou.  

 Spomínaný Démon sa spomedzi všetkých Tatarkových diel vyznačuje snáď najkritickejším 

protirežimným aj seba reflektujúcim  akcentom. 

 Citát, ktorý uvádzam na prvej strane tejto kapitoly, možno pekne vystihuje jednu zo 

zásadných myšlienok tohto v mnohých ohľadoch prelomového diela. 

Démon súhlasu  reaguje na skostnatené byrokratické praktiky. Na to, že je úplne jedno 

o čo ide, čo sa prejednáva, o čom sa hovorí. Najdôležitejší je jednoznačný manifestačný 

kolektívny súhlas so všetkým, čo je na programe dňa. 

Pritom mnohí z tých, ktorí súhlasia, to robia to iba verejne. V súkromí brblú, sťažujú 

sa, dokonca aj nesúhlasia.  Mnohí v podstate vedia, čo je správne. Ale verejne iba 

odsúhlasujú, súhlasia a stávajú sa tak figúrkami, Tatarkovými slovami stávajú sa Švejkami 

socializmu. Svojim verejným súhlasom zabíjajú pravdu, ale o to viac prekypujú pravdivosťou 

pri víne. Lož je neoddeliteľnou súčasťou verejného života. 

  Aj Mataj súhlasil. Súhlasil s Bolerázom22 a jeho názormi, ktoré boli úplne protichodné 

s tými verejnými. Ale súhlasil s nimi iba dovtedy, kým sa zas na chvíľu nestal činiteľom -

figúrkou. 

                                                           
21 Viac o spomienke Dominika Tatarku na Rudolfa Strechaja pozri v: MIKLOŠKO, F.: Desať spravodlivých 

(Ľudia, knihy, dokumenty 1985 - 2010), Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2011. 
22 Pozn.:  Mataj a Boleráz sú postavy z knihy Démon súhlasu. 
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Činiteľ v Tatarkovom podaní je akousi schizofrenickou osobou, žijúcou  dvoch 

pomyselných protikladných svetoch. Vo svete verejného nespochybniteľného 

a samozrejmého súhlasu na strane jednej a súkromného nesúhlasu na druhej. Súkromná 

pravda jednotlivca masu nezaujíma. Masa je vlastne orgánom. V Dominikovom Tatarkovom 

ponímaní uchom. Uchom, ktoré nepočuje. Výstižne píše o tom, že komunisti, akoby ani 

nemali uši. Mali iba ústa. Preto nepočuli nesúhlasný hlas. 

Démon súhlasu bol napísaný bezprostredne po 20. Zjazde KSSZ a postupne začal 

vychádzať v časopise Kultúrny život. Podľa slov Václava Havla, ktoré uvádza v prológu 

Démona súhlasu, (rok vydania 1991, vydavateľstvo Archa)  to bola prvá kniha svojho druhu 

v československej literatúre.23  

Pri zamýšľaní sa nad tým, kam by bolo možné dielo literárne zaradiť, nie je ľahké sa 

jednoznačne rozhodnúť. Skôr si myslím, že jednoznačná komplexná identifikácia nie je 

v tomto prípade možná a vlastne ani potrebná. S istotou možno povedať len toľko, že ide 

o novelu s výraznými črtami autobiografie.24. 

V tomto rozsahovo útlom dielku  sa miešajú prvky eseje, čiastočne možno aj publicistiky, 

sebareflexie, rozprávkovosti, fantastiky aj pamfletickej irónie. 

Tatarka sa vo svojom traktáte akoby vyznáva zo svojej chyby v tom zmysle, že uveril          

komunistickej ideológií. Hnevá sa na seba aj za to, ako dlho mu trvalo kým pochopil, čomu 

vlastne slúžil. Píše napríklad: Povedal som si: Už nebudem ďalej súhlasiť, ani ďalej 

nesúhlasiť. Po všetkom súhlasení, po všetkých omyloch, je mi čím ďalej, tým menej jasné, 

s čím súhlasiť a s čím nesúhlasiť i s nasadením života25. 

Kniha sa stala symbolom demokratizačného procesu a mala rozhodujúci význam pre 

demokratické smerovanie slovenského literárneho vývoja. 

Kým ale Tatarka dospel k radikálnemu názorovému prerodu, bol oddaným a horlivým 

príslušníkom KSČ.  Túto skutočnosť v rámci mojej snahy o čo najkomplexnejší pohľad na 

jeho osobnosť s akcentom práve na radikálnu názorovú zmenu nemožno opomenúť. 

Tatarka, ako angažovaný politický (komunistický) spisovateľ pôsobil, ako redaktor Národnej 

obrody a Pravdy.  Prorežimné črty sú výrazne badateľné v jeho prózach z prvej polovice 50. 

rokov. 

 Na ilustráciu môžeme uviesť napríklad novelu Prvý a druhý úder, agitačnú novelu 

Radostník, knihu Ľudia a skutky či prepis záznamu jeho príspevku odvysielaného košickým 

                                                           
23 HAVEL, V.: Výkřik prozření. In: Démon súhlasu. Bratislava, Archa 1991 s. 9 
24 Pozn.: Tematike autobiografickosti sa budem podrobnejšie venovať v tretej kapitole tejto práce. 
25 TATARKA, D.: Démon súhlasu. Bratislava, Archa, 1991 s. 16 
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rádiom s názvom Smierlivosť sa nevypláca!, ktorý je prístupný v Literárnom archíve 

Slovenskej národnej knižnice v Martine. 

Literárny kritik Július Vanovič vo svojej knihe spomienok s názvom Zápisky 

z mŕtveho času/ Antimemoáre spomína na Tatarku miestami veľmi, veľmi kriticky. Pri 

komparácií s pár osobnými dopismi, ktoré sú uložené v Literárnom archíve Pamätníka 

národného písomníctva v Prahe môžeme sledovať v jeho postoji k Tatarkovi určitý až 

rozporuplný podtón. 

Teraz ale na moment upriamme pozornosť na publikované Vanovičove spomienky, 

v ktorých v súvislosti s Dominikom Tatarkom napríklad uvádza: Obviňuje Mňačka a mal by 

obviňovať aj seba.26 Lebo nesvätý Dominik mal bohužiaľ účasť na justičnovražednej kampani 

proti Slánskemu, Clementisovi, Geminderovi, Frejkovi a ostatným [..]Napíše Démona súhlasu 

a O vládcovi Figurovi a- kolaborantstvo a zrada humanizmu je odbitá?.27Jedným dychom 

dodáva: Nie, nepíšem tieto riadky s radosťou. Dominika Tatarku som mal rád. Najmä, keď 

bol umlčovaný, listami aj inak spriazňoval som sa s ním a prejavoval mu úprimnú solidaritu. 

Tieto čierne texty som vtedy nepoznal.28 

Za tieto čierne texty Vanovič pokladá napríklad fejtón Rozžali sa svetlá na Orave 

(Kultúrny život 1953, č. 19. s 3), alebo Tatarkov príspevok:  Prudšie nenávidieť nepriateľa – 

vrúcnejšie milovať stranu ( Pravda 26. november 1952,  s. 3), alebo S ľudstvom dnes hovoríte 

súdruh Stalin- a niet ho už medzi nami a iné. 

Ďalej sa  Július Vanovič zamýšľa nad tým, prečo vôbec Tatarka tieto texty písal, či to 

musel robiť a taktiež filozofuje o tom, či je vlastne možné slepo veriť niečomu bez toho, aby 

spolupracovalo svedomie s rozumom a to zvlášť v prípade človeka vychovaného 

v kresťanskom duchu a vzdelaného pražskou Karlovou univerzitou a aj parížskou Sorbonnou. 

Akokoľvek sú Vanovičove (alebo akékoľvek iné) spomienky relevantné, či 

napomáhajúce rekonštrukcii minulej reality, je potrebné mať stále na zreteli, že ide 

o subjektívny pohľad ich autora, ide o autobiografický, retrospektívny text, ktorý je 

prirodzene ovplyvňovaný metamorfózami pamäti a rôznymi inými osobnostnými, či 

biologickými faktormi, ktoré ovplyvňujú hodnotu a relevanciu ľudskej spomienky. 

 Ale v mnohých prípadoch často aj akýmisi ,,potrebami doby" v ktorej sú spomienky 

publikované. 

                                                           
26 VANOVIČ, J.: Zápisky z mŕtveho času/ Antimemoáre, Bratislava, LIC, s.149 
27 Tamže s. 148 
28  Tamže s. 149 
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V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že táto krátka časť textu nemá za cieľ útočiť, alebo 

akýmkoľvek spôsobom hodnotiť osobu Dr. Júliusa  Vanoviča, (alebo ďalej v texte na iných 

autorov spomienok, ktoré budú prípadne citované), ale predstavuje zamyslenie sa 

a poukazovanie na úskalia práce s memoárovými spismi resp. memoárovou literatúrou, ako 

takou. Spomienky Dr. Vanoviča sú v tomto prípade len  modelovým i keď konkrétnym 

príkladom. 

Autor nevyvodzuje hodnotiace moralistické súdy len nad Dominikom Tatarkom, 

kritizuje a hodnotí napríklad aj Ladislava Mňačka, či iných svojich súčasníkov prevažne 

slovenského literárneho života. 

 Sebakritiku však jeho spomienky snáď mierne postrádajú. Samozrejme, každému je 

jednoduchšie nájsť negatívne vlastnosti a chyby na inom človeku, než na sebe. Je to vlastnosť 

vychádzajúca z ľudskej prirodzenosti a naše ego nás prirodzene často nabáda k tomu, aby sme 

sami seba stavali do čo najpozitívnejšieho svetla, a to tak vo vzťahu k sebe samému, ako aj vo 

vzťahu k nášmu okoliu. Navyše závisť je modifikáciou väčšiny negatívnych ľudských 

vlastností.  

Faktom však zostáva, že Dominik Tatarka bol spisovateľ európskeho formátu, 

existencionalista, ktorého myslenie prestupovalo (a snáď aj dnes ešte prestupuje ) mnohé 

rámce slovenskej literatúry a kultúry. (Dôkazom toho je nielen jeho umelecké dielo, ale aj 

ocenenia Dominika Tatarku, ktoré ale konkrétne spomeniem v záverečnej kapitole tejto práce) 

 Každopádne vyjadrovať sa o inom človeku priveľmi kriticky, vynášať nad ním akési 

moralistické súdy a polemizovať o jeho správaní v dobe, keď na ne už nemôže reagovať, 

reflektovať ich a nijakým spôsobom sa brániť, argumentovať pri tom vlastnou nevedomosťou,  

(alebo v tomto prípade presnejšie vlastným - i keď samozrejme možným nepoznaním) a 

navyše za jeho života mu písať listy uznania, nie je podľa mojej mienky práve 

najkorektnejšie. Veď akú hodnotu má nevedomosť (nepoznanie) v serióznej argumentácii? 

To, že Tatarka v istej fáze svojho života bol presvedčeným komunistom a pre režim sa 

svojím spisovateľským a rečníckym umením  aj osobne angažoval, je však nespochybniteľné. 

Preto nereflektovať, alebo opomínať túto skutočnosť, by znamenalo prerušenie 

kontinuity jedinečného životného príbehu a snahu o objektívny a komplexný pohľad naň, by 

to nepochybne do veľkej miery narušilo. 

V nasledujúcich riadkoch  teda uvediem relevantné výňatky aspoň jedného z vyššie 

spomínaných textov, ktorý je podľa mojej mienky ideologicky najsilnejší, najnasýtenejší. 

A preto práve v kontraste s Démonom súhlasu môžeme pri komparácii týchto dvoch 

prameňov lepšie postrehnúť kryštalizáciu radikálneho názorového prerodu. 
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Pri prvom pohľade by sa mohlo zdať, že pri mojom pokuse o komparáciu kladiem 

proti sebe texty, ktoré sú porovnateľné len ťažko, hlavne kvôli svojej žánrovej rôznorodosti, 

zjednocujúcim v nich však je práve v oboch prítomná črta v texte už viackrát skloňovanej 

autobiografie resp. ich autobiografickosť. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

 Dominik Tatarka bol však v prvom rade spisovateľom, a preto myslím nezaškodí, 

aspoň náznakom načrtnúť aj jeho umeleckú tvorbu z tejto doby. Na ilustráciu uvádzam 

výňatky z krátkej prózy s názvom Staviame ti máj, ktorú možno dohľadať v knihe Ľudia 

a skutky z roku 1950:29 ( Celý náklad publikácie tejto knihy bol v 50. rokoch stiahnutý pod 

vplyvom kampane boja proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu30)31. 

Uvedomelý robotník nikdy neprestáva bojovať a pracovať za spravodlivosť medzi ľuďmi, za 

sociálnu spravodlivosť a proti fašistickému teroru.[...] 

No a komunista patrí do veľkej rodiny pracujúcich. Všetci za jedného a jeden za všetkých. [...] 

Urobil si gumený valček, do ktorého vyryl: Komunista – Stalin- SSSR.[...] Solidarita 

proletárov, strana, ktorú treba brániť, ako zrenicu oka, Stalin a dejiny, všetko mu na um 

prichádzalo, keď rozmýšľal, ako dokázať, že je súdruh. [...] Vztýčim ja zástavu revolúcie, 

sníval Janko. [...]32 

 

Na uvedenej krátkej citácii môžeme zreteľne sledovať ideologické podfarbenie (nie len 

Tatarkovej) literatúry 50. rokov. Jasné sú schematické črty neodmysliteľne patriace 

a súvisiace s dobovým, majoritným, alebo skôr lepšie povedané monopolným umeleckým 

smerom - socialistickým realizmom, ktorého ústrednými pojmami  boli Strana, budovanie, 

Sovietsky zväz, pracujúci ľud [...].  

                                                           
29 Len v krátkosti k obsahovej časti danej krátkej prózy, aby citácie na čitateľa nepôsobili príliš zmätočne: 

Hlavný hrdina Janko odchádza z dediny Rosina do učenia v Žiline, kde sa stretáva s novým významom mája. 

V súvislosti s domovom sa mu spája so stavaním májov pre mladé slobodné dievčatá, v Žiline mu však jeho 

majster- komunista vysvetlí, že 1. máj je najväčším sviatkom pracujúceho ľudu. Janko sa túži stať súdruhom-

komunistom. Za svojich posledných 80 korún kúpi červenú farbu a červenú zástavu so zlatou hviezdou. Zavinie 

sa do nej a rozhodne sa ju vyvesiť na transformátor vysokého napätia, aby ju videli aj ostatní súdruhovia a tešili 

sa z nej. Pritom však príde o život, lebo zhorí na uhoľ.  
30  Pozn.: TATARKA v Navrávačkách opakovane odmieta obviňovanie z nacionalizmu: Ja som príslušník 

malého národa, to ma určuje, ale neobmedzuje. Obmedzujú ma zákazy: Tatarka, ty nesmieš čítať to a to! 

Nesmieš písať o tom a o tom! Ty vôbec nesmieš písať! In: ŠTOLBOVÁ, E..: Navrávačky S Dominikom 

Tatarkom, Bratislava, LIC, 2013, s. 84. 
31 BOMBÍKOVÁ, P.: Nové formulovanie úlohy spisovateľa a spisovateľskej práce v rokoch 1946-1956. Prípad 

Dominika Tatarku. In: Slovenská literatúra 2000, č. 2, s.105 
32 Staviame ti máj. In.: TATARKA, D.: Ľudia a skutky, Bratislava, Tatran, 1950, s. 12-22. 
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To, že pre súčasného čitateľa diela tohto smeru hlavne kvôli svojmu monolitickému  

charakteru a tematickej strnulosti nie sú veľmi vábne, či príťažlivé, snáď ďalej rozvádzať 

netreba. Podľa mojej mienky je však v kontexte práce zaujímavejšie a prínosnejšie zamyslieť 

sa nad tým, čo takáto literatúra znamenala pre svojich súčasníkov. A teraz nemám na mysli 

akýsi literárny pôvab, estetickú funkciu, pretože generácia dospelých ľudí, predovšetkým 

však asi umelcov v 50. rokoch ešte mala v pamäti medzivojnový avantgardný rozpuk nielen 

literárneho umenia, takže schematizmus 50. rokov z umeleckého hľadiska oceňovala asi len 

ťažko.33  

V intenciách našich úvah o literatúre 50. rokov ide však skôr o to, čo literatúra 

znamenala pre vtedajších súčasníkov v zmysle ideologickom, a akú funkciu v tomto zmysle 

vlastne plnila, lebo jednou z najdôležitejších funkcii literatúry ako takej, je jej zážitkovosť34. 

Ak túto vlastnosť literatúra postráda, prirodzene stráca svojho čitateľa, a teda aj primárny 

význam svojho vzniku. Domnievam sa, že v povojnovom kontexte doby a spoločenskej 

situácie, by sa sté prieniky medzi ideologickou funkciou literatúry a jej vlastnosťou 

zážitkovosti určite našli. 

Pretože generácia zdecimovaná vojnou a útrapami, ktoré so sebou priniesla úprimne 

uverila prvotnej idei komunizmu. A k tejto generácii patril aj Dominik Tatarka. (Veď 

spomeňme si napríklad aj na jeho Farskú republiku, kde Tomáša Menkinu, ako v tomto 

kontexte i Tatarku, na postave Lička fascinovalo predovšetkým to, že komunisti poznajú 

zmysel života a vedia, čo robiť). 

Po vypuknutí Povstania sa koncom augusta 1944 Tatarka stal členom Okresného 

revolučného národného výboru v Martine, redigoval aj nástenné noviny Hlas ľudu v Banskej 

Bystrici a v tomto období aj vstúpil do Komunistickej strany35. Po potlačení povstania odišiel 

Tatarka do hôr a pripojil sa k partizánom. 

 Ocitol sa dokonca pred hlavňami nemeckej popravnej čaty; za dramatických okolností sa mu 

však podarilo ujsť vďaka prestrelke vyvolanej partizánmi. Spomenutá epizóda sa opakovane 

objavuje v spisovateľovom povojnovom diele. 

                                                           
33V súvislosti s Tatarkou tvorbou 40. rokov sa na tomto mieste oplatí aspoň útržkom spomenúť jeho 

nadrealistickú novelu Panna Zázračnica.  Pozri napr. aj Česká společnost v letech tání. Kolotání a ...zklamání  

ZLATÁ ŠEDESÁTÁ (Materiály z konference pořádané ústavem pro českou literaturu  AV ČR 16-18 června 

1999), s. 235 . 
34 Pozri napr. ŽILKA, T.: Poetický slovník. Bratislava, Tatran, 1987, s. 230 
35 Ako doklad vstupu Dominika Tatarku do KSČ môže slúžiť aj jeho osobný evidenčný štítok, ktorý som 

dohľadala v NA Praha vo fonde Členskej evidencie KSČ. Uvádza sa v ňom rok jeho vstupu do strany. Bol 

vystavený v r. 1950 a obsahuje aj výsledok preverenia z tohto roku, ktorý bol vyňatý zo zápisnice členskej 

schôdzky. V ňom bol Tatarka charakterizovaný ako: Strane oddaný. Triedne uvedomelý a ideologicky vyspelý. 

Správne pochopil význam kritiky a sebakritiky. Má sa aktívne zapojiť do straníckej práce v rámci MO [...].  

Kópiu štítku pozri v prílohe práce. 
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Upriamme, ale teraz na chvíľočku pozornosť na citát z Tatarkovho diela, v ktorom toto 

obdobie spomína: 

,,Po potlačení Povstania som blúdil, až som sa dostal k jednej liptovskej baníckej 

rodine. Prijali ma, ošetrili, dali mi najesť a vypiť. Liptovskí baníci, tak ako som ich poznal, 

nie z čítaniek, ale tak ako som ich poznal a žil medzi nimi. Spával, jedol a delil sa o to 

posledné. Premknutý som bol veľkou hrdosťou. Toto je tá svetová robotnícka trieda!"36 

Citácia, ktorú uvádzam vyššie, naozaj len čiastočne otvára možnosti uvažovania 

o inklinácii a možno i hľadaní nádeje v robotníckej triede,  myšlienkach komunizmu 

a následne v príslušnosti ku Komunistickej strane. 

A v tejto súvislosti samozrejme nejde len o Dominika Tatarku, ale aj o mnohých jeho 

generačných súčasníkov. Myslím, že bez tohto východiska, bez snahy porozumieť 

povojnovému kontextu doby a z neho plynúcich pohnútok a motivácii nemožno pochopiť 

vnútornú logiku súvislostí, zvlášť, keď primárnou snahou tohto textu je na historickom pozadí 

zachytiť taký jedinečný a autonómny fenomén, akým je ľudský životný príbeh. 

Preto je v niekoľkých predchádzajúcich riadkoch badateľná akási výraznejšia ,,časová 

odbočka˝. 

⁎ ⁎ ⁎ 

  

Vráťme sa na moment do 50. rokov, teda do čias, kedy mal komunistický režim 

najtvrdšiu totalitnú podobu. Do čias politických procesov, v ktorých bol Dominik Tatarka 

angažovaným a presvedčeným komunistom. Práve v čase politického procesu s Rudolfom 

Slánskym a spol. vychádza v Pravde Tatarkov článok s názvom: Prudšie nenávidieť 

nepriateľa – vrúcnejšie milovať stranu. Na ilustráciu uvádzam z neho len pár výňatkov: 

 

,,Zloduchovia, keby sa aspoň boli kajali pred súdom, keby sa aspoň boli rozplakali,  

keby tisícky poslucháčov rozhlasu, ktorí počúvajú pri prijímačoch výpovede obžalovaných 

necítili omráčenie, zhrozenie [...] Zradcovia vypovedajú o najhoršej zrade. O zrade vlasti, 

                                                           
36  Až  na dno (Dominik Tatarka) In: Rodinné striebro (Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a 

hudbe). Úryvok je citovaný zo záznamu rozhlasovej relácie, ktorej kópiu mi pri nahrávaní rozhovoru poskytol 

Dr. František Mikloško na CD. Záznam je dostupný aj na internete: 
https://www.youtube.com/watch?v=iTR5KC2Edzc&t=203s  
V tejto súvislosti je možno podnetné uviesť na porovnanie spomienku  Dominika Tatarku na komunistov z roku 

1986, kedy už žil degradovaný a v izolácii: [...] alebo v Prahe, kam utieklo veľa nemeckých komunistov. 

Pokladali sme za svoju povinnosť dávať im rady, zabezpečiť im stravu, prístrešie atď...atď. Ale dnes niet 

jediného komunistu, ktorý by sa mi prihovoril: Ako žiješ? Máš z čoho žiť? A pritom Husák, náš prezident, bol 

môj priateľ.... Viac pozri:  In: BOMBÍKOVÁ, P.- ANTALOVÁ, I.: Ešte s vami pobudnúť (Spomínanie na 

Dominika Tatarku), Bratislava, Nadácia Milana Šimečku, 1994 s. 124 

https://www.youtube.com/watch?v=iTR5KC2Edzc&t=203s
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pracujúceho ľudu, o budúcnosti národa, cynicky, ľahostajne, neciteľne, kaviarenským, 

intelektuálskym tónom, nestydatým tónom prostitútok, ktorým predajnosť, nie vlastného tela, 

ale predajnosť najsvätejších princípov a ideálov sala sa bežným zamestnaním. 

Nacistickí vrahovia, hromadní vrahovia, sadisti, zdali sa nám príliš hrozní, zvrátení, 

zhovädilí. No Slánsky, Frejka, Gremnder, Clementis sú ľudia bez citu, ako počítacie stroje, 

rozumoví, mechanickí, neľudskí v znásobenej miere neľudskejší než akí boli všetci doterajší 

nepriatelia nášho ľudu našej vlasti, budúcnosti nášho ľudu. Toto sú zradcovia nie len 

robotníckej triedy, ľudu, to sú zradcovia ideí. [...] 

Dnes, keď sa títo lotri, luhári, záškodníci, macheri, čímani lží zodpovedajú pred 

súdom, neprestáva ešte náš údiv: ako je to možné? Kde, z akého pekla z akej kloaky zjavili sa 

na svetle takéto netvory? Ešte sa hrozíme, lebo sme sa ešte nenaučili nezmieriteľne, 

nesmierne týchto zlosynov nenávidieť, primerane ich zlotrilosti. To preto, že sme sa nenaučili 

nezmieriteľne nenávidieť i v sebe, vo svojom myslení a konaní, čo nasiala táto banda. Ale 

naučíme sa"! [...]37 

 

Vyššie citovaný text je v literatúre, ktorá sa zaoberá osobnosťou či dielom Dominika 

Tatarku, pomerne známy a často citovaný. Nespomína ho len Július Vanovič, ale napríklad aj 

profesorka Mária Bátorová vo svojej knihe z roku 2012. 

V tejto súvislosti  uvádza: [...] ,,táto veta popiera celý predošlý text.( spomínanú vetu 

som v citácii vyššie označila tučným písmom). Vyplýva z nej nestotožnenie sa s nenávisťou, 

jej absenciu (!) prísľub dobehnúť ,,nedostatok". Bol to jediný text tohto druhu v celej 

Tatarkovej publikačnej činnosti, ba možno povedať aj v celom jeho konaní, kým niektorí jeho 

súputníci fungovali na podobnej vlne  permanentne. 

Presvedčenie o správnosti komunistickej idei, možno i hodnovernosť vynútených 

rozhlasových vystúpení – priznaní obetí hrdelných procesov, či momentálny strach 

o existenciu a duševné vydieranie surovými politickými čistkami mohli priviesť intelektuálov 

k podobným zlyhaniam. V opačnom prípade by sa musel Tatarka vytratiť z verejnej scény a to 

sa mu pri jeho exhibičnej povahe azda nechcelo".38 

 

Citovaný článok z Pravdy r. 1952 je každopádne autentickým, i keď možno miestami 

až mrazivým svedectvom doby tvrdej diktatúry stalinistického typu. 

                                                           
37 Pravda 26. november 1952 s.3 
38 BÁTOROVÁ, M.: Dominik Tatarka, slovenský Don Quiote (sloboda a sny). Bratislava, VEDA, 2012, s. 34-35 
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Nepochybne je z neho cítiť silnú ideologickú nasiaknutosť  až presýtenosť. Podľa mojej 

mienky aj skalopevné autorovo presvedčenie o jeho dobovej relevancii. Inými slovami: 

Myslím si, že Tatarka skutočne veril39 tomu, čo píše. 

A práve toto presvedčenie nabáda k zamysleniu sa nad tým, ako deštruktívne môže 

ideologická mašinéria ovplyvniť myslenie a dušu jednej konkrétnej ľudskej individuality, 

ktorá pod jej tlakom stráca svoj jedinečný ráz a osobitosť a stáva sa súčasťou jednoliateho 

monolitického celku, ako dokáže slobodné myslenie jednotlivca systematicky rozložiť, ako 

dokáže od svojho počiatku prirodzene slobodného ľudského tvora zaslepiť, a navyše ho 

naviesť k tomu, aby jej ešte aj osobne slúžil. 

A aj téza profesorky Bátorovej, že posledná veta citovaného úryvku fakticky popiera 

predošlý obsah textu, otvára možnosti uvažovania nad silou ľudského strachu poprípade 

možného, či na základe relevantných historiografických poznatkov skôr pravdepodobného 

vydierania a psychického nátlaku vyvíjaného na človeka zo strany diktátorského 

komunistického aparátu. 

 Lebo akokoľvek sa my, ako dnešní súčasníci, snažíme či už ľudsky, alebo historicky 

(vedecky) pochopiť silu a mechanizmy fungovania stalinskej totalitnej diktatúry päťdesiatych  

rokov (v rôznej miere sa približujúcej objektívnej minulej realite) náš pohľad je iba jej 

retrospektívnou rekonštrukciou, pri ktorej absentuje osobný prežitok. 

Navyše, v prípade Dominika Tatarku, rodeného rétora a nadaného spisovateľa, by 

nepodriadenie sa dobovým ideologickým potrebám  znamenalo vyradenie z verejnej sféry, čo 

by ho vzhľadom na jeho osobnostné črty degradovalo nielen materiálne, ale myslím, že najmä 

psychicky. 

Ako ukážu nasledujúce kapitoly práce k jeho osobnej degradácii došlo už na počiatku 

normalizačných čias a trvala až do jeho smrti40. Každopádne uvedené citované výňatky textu 

z Pravdy roku 1952 v kontraste  s myšlienkami z Fantastického traktátu z konca stalinskej 

epochy - Démona súhlasu konkrétne ilustrujú Tatarkov rozchod s komunistickou mocou 

                                                           
39 O procese so Slánskym sa Tatarka zmieňuje aj v publikovanej spomienke B. Noela na ich vzájomné stretnutie: 

Redakcia jedných novín ma poslala na Slánskeho proces. Toto je môj hriech. Slánsky a Clementis boli ako 

apoštoli hlásajúci mier. Toto je najžalostnejšia kapitola mojej minulosti. Slánsky a Clementis sa totiž sami 

obvinili a bohužiaľ, boli veľmi presvedčiví, takže som im uveril [...] In: BOMBÍKOVÁ, P.- ANTALOVÁ, I.: 

Ešte s vami pobudnúť (Spomínanie na Dominika Tatarku) Bratislava, Nadácia M. Šimečku, 1994,  s. 129. 
40 Pozn.: Pretože Dominik Tatarka sa po vytriezvení z viery v komunistický systém, aj napriek rôznym, dá sa 

povedať lukratívnym ponukám zo strany spisovateľského zväzu resp. Miroslava Válka nepodľahol tzv. lámaniu 

charakterov, do konca života si stál za svojim podpisom na Charte 77 a nikdy sa už s komunistickým režimom 

nespolčil. Práve preto sa (nie len) pre mňa bez akéhokoľvek klišé stal symbolom pravdy a občianskej statočnosti, 

teda symbolom hodnôt, ktorých podstata, poznanie a ich váha sa často i dnes pohybuje na úrovni hesla 

uvedeného v slovníku cudzích slov.  
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stalinského typu. Skrz dielo resp. cez texty jednej konkrétnej ľudskej osoby, ktoré v sebe nesú 

– i keď samozrejme v rozličnej miere črtu autobiografickosti. 

 Podľa pomerne známych slov Václava Havla ide v súvislosti s Démonom súhlasu o ,,výkřik 

prozření. Výkrik človeka, ktorý sa snažil uveriť, že kráľ je oblečený, a ktorý musel jedného 

dňa zvolať, že kráľ je nahý.  

Tatarka patril k tej skupine autorov, ktorí uverili počiatočným socialistickým ideálom, 

ktorými sa zaštiťoval vznikajúci socialistický systém, uverili v legitimitu moci, ktorá tvrdila, že 

sa tieto ideály snaží dosiahnuť, pokúsili sa vypočuť si výzvu tejto moci, aby svoje pero dali do 

služieb socializmu, a ktorí potom pochopili, že sa stali zaslepenými obeťami veľkého podvodu 

a rozhodli sa pre pravdu".41  

S touto výstižnou interpretáciou Václava Havla bez akejkoľvek ďalšej polemiky úplne 

súhlasím, lebo akokoľvek by som sa snažila, lepšie by sa mi zachyť podstatu myšlienky 

nepodarilo. 

Prvýkrát knižne Démon súhlasu vyšiel v roku 1963. Práve tento rok  je vo všeobecnom 

dejinnom kontexte z viacerých dôvodov označovaný za historický medzník. 

 Jedným z kľúčových bodov toto roku bezpochyby bola výmena najvyššieho 

straníckeho predstaviteľa na Slovensku. V mnohých ohľadoch kontroverzný Karol  Bacílek 

bol vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSS vystriedaný neskompromitovanou osobnosťou 

Alexandra Dubčeka, čo nepochybne vyslalo pozitívny signál smerom k reformnému procesu. 

V roku 1963 vznikla aj Barnabitská komisia, vďaka ktorej boli v decembri tohto roku 

rehabilitované osoby obvinené a súdené v kampani proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu. 

Ruka v ruke so spomenutými rehabilitáciami sa otvorila aj otázka rehabilitácie SNP42. 

Dvadsiateho druhého apríla 1963 sa konala  konferencia Zväzu slovenských spisovateľov. 

Zasluhovala si náležitú pozornosť strany.  Podľa informácii, ktoré som dohľadala 

v Kultúrnom živote, ju navštívil aj vtedajší tajomník ÚV KSS pre ideológiu, Vasiľ Biľak 

a vyjadril sa na nej okrem iného aj v tom zmysle, že boj proti dogmatizmu nás nesmie odviesť 

od boja proti revizionizmu.43  Toto Biľakovo vyjadrenie samozrejme ilustruje  stanovisko  

strany, ako celku. Konferenciu otvoril práve Dominik Tatarka, ktorý na ňom privítal takmer 

dvanásť rokov neprítomného Ladislava Novomeského44, davistu45, ktorý bol v päťdesiatych 

                                                           
41 HAVEL, V.: Výkřik prozření. In : Démon súhlasu, Bratislava, Archa, 1991 s. 7-8 
42 Viac pozri v KŽ 12, 1963 s. 5 
43 KŽ č. 18, 1963 s.3  
44Laco Novomeský sa narodil 27. decembra 1904 v Budapešti. Zmaturoval na učiteľskom ústave v  Modre 

a nastúpil na miesto učiteľa v Bratislave. Od roku 1925 začala jeho novinárska dráha v denníkoch a časopisoch. 

Pracoval ako redaktor a šéfredaktor viacerých komunistických novín a časopisov (Pravda chudoby v Ostrave, 

Rudý večerník v Prahe, Rudé právo, Rudá záře, Tvorba, Haló-noviny, Ľudový denník, Slovenské zvesti, Nová 
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rokoch obvinený z buržoázneho nacionalizmu, väznený a vylúčený zo zväzu. Novomeský vo 

svojom príhovore zaspomínal aj na Vladimíra Clementisa, popraveného v päťdesiatych 

rokoch. O rehabilitáciách davistickej generácie sa zmieňuje aj Súhrnná správa rehabilitačnej 

komisie pri Zväze slovenských spisovateľov z roku 1968, ktorá v tejto súvislosti doslovne 

uvádza: [...] ,,v 60. rokoch a čiastočne aj predtým vyvinuli orgány ZSS spolu so zväzovými 

časopismi, vydavateľstvami Slovenský spisovateľ a Tatran energické úsilie postupne 

a naostatok plne rehabilitovať dielo a odkaz predných osobností davistickej generácie. Treba 

mať na pamäti, že v tomto smere narážali na obzvlášť tvrdý odpor niekdajšieho dogmatického 

vedenia strany na Slovensku" [...]46 

Komunistické vedenie akiste cítilo zväčšujúci sa tlak a vnútorné pnutie smerujúce 

k reformnému procesu. Svedčí o tom aj Posudok slovenskej tlače, ktorý vypracoval vedúci 

ideologického oddelenia ÚV KSS Michal Pecho, a ktorý bol následne trinásteho septembra 

1963 prejedávaný Sekretariátom ÚV KSS.  

Okrem iného sa v tomto posudku  uvádza: ,,V poslednom období silnela v oblasti tlače 

na Slovensku vlna liberalizmu a čoraz silnejšie negativistické tendencie. V zápale boja proti 

kultu osobnosti a dogmatizmu sú silné snahy prepašovať do tlače (Pravda, Práca, Kultúrny 

život, Smena) myšlienky revizionistického charakteru. A to od otázok vedúcej úlohy strany 

a práce aparátu strany, až po štátoprávne usporiadanie". [...]47 

V uznesení spomínanej konferencie z apríla 1963 členovia Zväzu spisovateľov medzi 

iným napríklad žiadajú aj to, aby boli opravené učebnice a učebné osnovy vyučovania 

literatúry, je vyslovený aj apel na objektívne vyučovanie najnovších dejín. Akcent sa 

v uznesení kladie aj na potrebu združovania sa umelcov s podobným názorom.48 

                                                                                                                                                                                     
svoboda a ďalšie). V novembri 1939 po rozbití ČSR sa presťahoval na Slovensko, kde sa zapojil do odboja. Bol 

jednou z vedúcich osobností pri formovaní politických cieľov v príprave Slovenského národného povstania, stal 

sa členom predsedníctva Slovenskej národnej rady v povstaní, odletel na rokovania s dr. E. Benešom do 

Londýna a odtiaľ do Moskvy. Po oslobodení zastával viacero významných funkcií (podpredseda SNR, povereník 

pre školstvo a osvetu, stál na čele Matice slovenskej a Spolku slovenských spisovateľov). V roku 1950 bol 

pozbavený všetkých funkcií, vo februári 1951 uväznený a v roku 1954 vo vykonštruovanom procese (spolu s 

G. Husákom) nezákonne odsúdený na 10 rokov väzenia. V roku 1955 ho podmienečne prepustili a o osem rokov 

neskôr rehabilitovali. Pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe (1955 – 1962), potom sa vrátil do 

Bratislavy a bol zamestnaný v Ústave slovenskej literatúry SAV. V auguste 1968 stal sa opäť členom 

Predsedníctva ÚV KSS a zvolili ho za predsedu Matice slovenskej. V roku 1970 sa na protest proti 

normalizačnej politike vzdal funkcie člena Predsedníctva ÚV KSS a krátko na to vážne ochorel. Zomrel 

4. septembra 1976. 
45 Pozn.: Za davistov bola označovaná skupina slovenských ľavicových intelektuálov, ktorí v rokoch 1924 – 

1937 vydávali časopis Dav. 
46 SNA, f. ZSS (Rehabilitácie za tvorivé činy v mene socializmu a mieru) k. 65. 
47 SNA, f, SÚV KSS, k. 243, K niektorým negatívnym javom, ktoré sa v tlači vyskytli v poslednom čase. In: 

MERVART, J.: Naděje a iluze: čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí 60. let. Praha, Host, 2011, s.61 
48 LONDÁK, M., SIKORA, S., LONDÁKOVÁ, E.: Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na 

Slovensku v rokoch 1960-1967. Bratislava, VEDA, 2002, s. 47 
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Táto konferencia predchádzala III. Zjazdu československých spisovateľov v Prahe (22.-24.5.). 

  Tretí československý spisovateľský zjazd bol charakteristický nástupom strednej 

a novej generácie, ktorá už nebola natoľko poznačená minulosťou a taktiež sa vyznačovala 

ostrou kritikou 50.rokov.  

 Komunistické vedenie sa preto rozhodlo zakročiť. Nie však administratívnymi 

zákrokmi, ale prostredníctvom orgánov jednotlivých tvorivých zväzov49. 

Podľa voľne  parafrázovaných slov Eleny Londákovej tretí zjazd  neprekročil tieň 

druhého zjazdu, ale spisovatelia sa zhodli na tom, že je potrebné sústrediť sa na to, čo má pre 

spisovateľa skutočne zmysel, to znamená na literárne dielo. 

Túto myšlienku výstižne vyjadril aj Dominik Tatarka vo svojom Fantastickom traktáte: 

Odpornou pýchou páchne náročivosť spisovateľa, ktorý si osobuje byť projektantom vzorných 

duší. Stačilo by, keby spisovateľ bol znateľom ľudských duší, keby spisovatelia boli orgánom 

verejnej kontroly alebo – ako sa vyjadrovali naši otcovia, keby boli svedomím ľudu, 

obrancami jeho záujmov, alebo aspoň sami sebou: naplno ľuďmi nášho veku.50 

V tomto kontexte je snáď na mieste vyzdvihnúť dobový význam týždenníka Kultúrny 

život, ktorý sa stal akousi československou tribúnou v boji proti alibizmu a pokrytectvu KSČ.  

V 60. rokoch sa stal periodikom celorepublikového významu. Okrem slovenských v ňom 

publikovali aj mnohí českí autori napr. Václav Havel. Milan Kundera a mnohí iní. 

Teritoriálne sa neorientoval Kultúrny život iba na domáce dianie. Prinášal reportáže aj z iných 

štátov socialistického bloku a čoraz častejšie aj zo Západu.  

  Slovenský styk s francúzskym prostredím zabezpečoval najmä filmový dramaturg 

Albert Marenčin, Tatarkov priateľ, s ktorého spomienky sa v mojom texte eventuálne tiež 

objavia. 

V Kultúrnom živote hojne publikoval aj Dominik Tatarka. Za zmienku určite stojí jeho 

reportáž Chvíľka na Krasnej Plošťadi, kde autor namiesto vyzdvihovania a glorifikácie Ruska 

poukazuje na biedu starých domov, bosých žien, latrín namiesto záchodov, ruský šovinizmus , 

nadutosť ruských akademikov... 

Aj  Tatarkove články jasne naznačujú charakter tematického smerovania nie len 

Kultúrneho života, ale aj iných československých periodík, v ktorých sa zrkadlila dobová 

nálada v spoločnosti. V širšom kontexte texty publikované v periodickej tlači jasne načrtávajú 

aj zmenu dobovej spoločenskej klímy. Celková zmena ovzdušia v spoločnosti a snáď aj 

                                                           
49 Podrobnejšie pozri napr. MERVART, J.:Kultura v karanténě (Umělecké svazy a jejich konsolidce za rané 

normalizace), Praha, NLN, 2015 
50 TATARKA, D.:  Démon súhlasu. Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1969, s. 36 
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úspech umelcov na medzinárodnom poli spôsobili absenciu bezvýhradnej podpory straníckej 

politiky zo strany československej spoločnosti. Aj v dôsledku spomenutých vnútro 

spoločenských pohybov, boj voči dogmatizmu zo strany KSČ po roku 1965 pominul.51V júni 

1967 sa konal štvrtý zjazd československých spisovateľov, a práve ten môžeme v kontexte 

dozrievania reformného hnutia 60. rokov v Československu považovať za kľúčový. Možno to 

tvrdiť najmä preto, že vyvolal značný ohlas nie len doma, ale i v zahraničí. Vnútropolitická 

situácia bola poznamenaná pomerne výrazným oslabovaním komunistického režimu a naopak 

rastúcou silou reformného hnutia, teda kritikou tých, ktorí boli nespokojní s aktuálnymi 

spoločenskými pomermi aj režimom ako takým. 

Spisovatelia sa na ňom de facto stali hybnou silou, resp. vedúcou skupinou reformného 

prúdu v spoločnosti. Úplne otvorene vystúpili s ostrou kritikou politických pomerov 

a komunistickej moci. Práve táto skutočnosť dala zjazdu mimoriadnu dôležitosť, schopnosť 

ovplyvňovať spoločenské pomery a spoločenský vývoj. Nespokojnosť so stávajúcimi 

pomermi spájala a zbližovala ľudí rôzneho politického názoru, či celkovo svetonázoru. 

Účastníkov reformného hnutia spájala spoločná túžba po zmene, ktorá v československej 

spoločnosti dozrievala už od počiatku 60. rokov52.  

Po štvrtom Zjazde spisovateľov teda začal konflikt straníckeho vedenia 

a predstaviteľov kultúrnych kruhov čím viac eskalovať. 

 Signálom zväčšovania tohto napätia bola hlavne už spomínaná zmena obsahovej orientácie 

jednotlivých kultúrnych časopisov a periodík. Ich nové tematické portfólio, vôbec nebolo 

straníckemu vedeniu pochuti, a preto prijal ústredný výbor KSČ uznesenie, v ktorom 

kritizovalo Literárne noviny, Tvář, Kultúrny život, Hosta do domu, či Slovenské pohľady 

z publikácie buržoáznych teórii53. 

                                                           
51 Pozn.: Ešte pred štvrtým spisovateľským zjazdom presnejšie v r. 1966 bola sfilmovaná už vyššie v texte 

spomínaná Tatarkova novela Panna Zázračnica a to  pod taktovkou Štefana Uhera. 

V súvislosti s týmto filmom je v istom zmysle podnetná aj spomienka dramaturga Alberta Marenčina:  

Film síce vznikol v priaznivej atmosfére 60. rokov a bol ušetrený vrchnostárskych zásahov, aké sa praktizovali 

v predošlom desaťročí, no podobne, ako v prípade Priehrady si Tatarkova predloha nenašla primeraného 

realizátora. Štefan Uher, ktorého si vybral sám autor, predstavil sa síce krátko predtým svojim Slnkom v sieti, 

ako filmový básnik nevšedných kvalít, no ako sa ukázalo, poézia Panny Zázračnice mu bola príliš vzdialená, aby 

sa s ňou bol dokázal stotožniť a vyjadriť filmovými prostriedkami jej krehké čaro.  In: BOMBÍKOVÁ, P.- 

ANTALOVÁ, I.: Ešte s vami pobudnúť (Spomínanie na Dominika Tatarku) Bratislava, Nadácia M. Šimečku, 

1994,  s. 40 
52 Pozn.:  V tejto súvislosti je namieste uvedomiť si, že práve nespokojnosť so spoločenskou situáciou doby 

naprieč dejinami spája skrz naskrz rôzne názorové, politicky často protichodne orientované skupiny 

obyvateľstva.  Na jej základe sa vytvorilo reformné hnutie 60. rokov, ktoré bolo následne z veľkej časti 

východiskom pre disidentské hnutie, ktorému sa budem detailnejšie venovať v nasledujúcej kapitole. 
53  KAPLAN, K.: Všechno jste prohráli ( Co prozrazují archivy o IV. sjezdu československých spisovatelů 1967). 

Praha, I. Železný, 1997, s. 43 
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Vnútrospoločenský pohyb sa dial na pozadí pomerne radikálnych politických zmien. 

Na pléne ÚV KSČ v decembri 1967 a v januári 1968 prevládla v konečnom hlasovaní 

nespokojnosť s metódami riadenia vtedajšieho straníckeho šéfa Antonína Novotného. Bol mu 

vytýkaný napríklad nedostatok vnútrostraníckej demokracie, uzurpovanie si moci, 

nenaplňovanie záverov XIII. zjazdu KSČ a podobne. Novotnému nepridalo ani to, že sa na 

jeho stranu nepostavil ani Brežnev, ktorý 8. decembra 1967 pricestoval na niekoľkohodinovú 

návštevu Prahy. Na dramatických zasadaniach ÚV požadovali odvolanie Novotného  

z pozície prvého tajomníka strany napr. Oto Šik, Vasiľ Biľak, Alois Indra, Drahoslav Kolder, 

Lubomír Štrougal, Josef Smrkovský a niektorí ďalší.  

Tento tlak vyústil do vynútenej Novotného demisie. Súperiace prúdy vo vnútri KSČ sa 

nevedeli dohodnúť na tom, kto sa stane novým prvým tajomníkom strany. Zvažovaných 

osobností bolo niečo okolo desať. Kompromisným, i keď prekvapujúcim riešením sa stal 

návrh kandidatúry Alexandra Dubčeka. 

 Práve Dubček sa stal novým prvým tajomníkom ÚV KSČ. (Dovtedy zastával funkciu 

prvého tajomníka KSS). Do novej funkcie Dubček nastupuje 5. januára 1968. Kľúčovým bol 

moment prijatia Akčného programu KSČ v apríli 1968, ktorý mal byť počiatkom novej 

generálnej línie KSČ. Reformy mali byť realizované v nasledujúcich 2-3 rokoch, a tieto mali 

byť tiež zakotvené v novej ústave, ktorej príprava bola deklarovaná. 

Nové Dubčekove vedenie označilo dovtedajší komunistický režim za deformáciu 

socializmu, odsúdilo predošlé byrokraticko-direktívne riadenie a dištancovalo sa od 

kompromitovaných predstaviteľov starého režimu, ktorým uprelo možnosť politického 

návratu.54 

O víziách a cieľoch Akčného programu a novej modernizačnej koncepcii socializmu 

sa obšírnejšie zmieňovať nebudem, pretože predpokladám v tomto zmysle poučeného 

čitateľa. Podrobné informácie k nadväzujúcim historickým súvislostiam tohto úseku 

všeobecných dejín, je možné dohľadať v širokej palete odbornej literatúry, ktorá je k tejto 

téme dostupná. 

Vráťme sa teda k meritu našej aktuálnej témy, teda k spisovateľskej obci. 

Začiatkom mája 1968 bola v rámci rehabilitácii časti spisovateľskej obce vytvorená pri Zväze 

slovenských spisovateľov (ZSS) už vyššie spomínaná Rehabilitačná komisia. Pre väčšiu 

autenticitu ilustrácie jej významu a poslania v nasledujúcom texte dokladám podľa mojej 

mienky relevantné výňatky zo Súhrnnej správy jej činnosti, ktorú som dohľadala 

                                                           
54 RATAJ, J. – HOUDA P.: Československo v proměnách komunistického režimu . Praha, Oeconomica, 2010, s. 

215-216 
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v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.  ( V kartóne č. 65 sa nachádza jeden originál 

a štyri kópie tejto správy). 

Podnet pre vznik rehabilitačnej komisie ZSS dala konferencia spisovateľov z 30. apríla 

1968 v Bratislave. Komisia pracovala pod predsedníctvom národného umelca Laca 

Novomeského. A jej členmi boli E.B. Lukáč, M. Rúfus, J. Korenko, T. Friš a L. Luknár [...] 

Rehabilitačná komisia sa zišla dovedna tri razy 3.5. 1968, 16.1. 1969, 25.11.1969. 

Na začiatku činnosti prijala tieto pracovné zásady: Bude pracovať na podklade písomných 

materiálov, do jej pôsobnosti budú spadať všetky prípady keď bol morálne či hmotne 

poškodený spisovateľ, bez ohľadu na to, či bol, alebo nebol členom zväzu, v prípade 

nekompetentnosti postúpi komisia vec svojím vyjadrením prostredníctvom sekretariátu na 

príslušné miesto.  

Za 10 mesiacov svojej činnosti riešila rehabilitačná komisia ZSS 19 písomných žiadostí a 10 

prípadov, v ktorých bola sporná otázka členstva vo zväze. 

Rokovanie bolo započaté symbolickým aktom spomienky na mŕtvych spisovateľov – 

návrhom pre vládne orgány vyznamenať Ivana Horvátha in memoriam Radom republiky 

a dlhoročného redaktora KŽ Miloša Ruppeldta rovnako in memoriam Radom práce. 

Z nedovŕšených rehabilitácii starších zaslúžilých spisovateľov, ktorým bola v rokoch 

nezákonnosti spôsobená hmotná škoda v občianskom živote  / Mikuláš Gacek – väznenie 

v trestaneckých táboroch ZSSR 1945- 1955, neoprávnená diskriminácia doma, ktorej 

dôsledky znáša dodnes, Matúš Kavec - nedobrovoľné vysťahovanie z rodinného domčeka r. 

1952 a znížený dôchodok v dôsledku politickej diskriminácie. [...] 

O prijatie do ZSS sa prihlásili priamo rehabilitačnej komisii Andrej Vrbický, Ada 

Čajaková Petrovičová , Ján Milo, Ján Pohronský, Jozef Hnitka, Andrej Dobrota, Ján 

Domasta [...] 

Osobitne sa komisia zaoberala prípadmi zamestnancov Slovenského spisovateľa  

a Slovenského literárneho fondu, ktorí boli postihnutí opatreniami nezákonných 

politických previerok  roku 1958 [...] 

Po schválení zákona o mimosúdnej rehabilitácii odporúča komisia riešiť tieto prípady 

čestne a zodpovedne v príslušných podnikoch.  

Z podnetu výboru zamýšľala sa komisia aj nad spôsobom vhodnej rehabilitácie 

spisovateľov, ktorí boli postihnutí diskriminačnými opatreniami v aparáte Zväzu55, alebo 

                                                           
55 Pozn.: Zväzu spisovateľov. 
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v jeho časopisoch.  Pavla Števčeka, Juraja Špitzera56 /šéfredaktori Kultúrneho života/ 

Ctibora Štítnického,  1. tajomníka ZSS/  a spisovateľov odsúdených ešte na povestnom 

aktíve r. 195157  Matuška, Mináč, Tatarka, Chorvát. 

Komisia konštatovala, že vo všetkých prípadoch šlo o administratívny nátlak z miest 

mimo spisovateľskej obce a že spisovateľská organizácia rýchle nachádzala spôsob plného 

uplatnenia týchto spisovateľov v literatúre i v občianskom živote. Komisia dáva na uváženie 

výboru, akou najvhodnejšou formou vyjadriť týmto spisovateľom uznanie za ich prácu 

v slovenskej literatúre a orgánoch zväzu. [...] 

Spisovatelia boli celými vrstvami národa tiež perzekvovaní a vystavovaní mimo literárnym 

nátlakom, no ich zväz využíval každú príležitosť, ako ich navrátiť literatúre a životu. [...] 

Rehabilitačná komisia pri skúmaní posledných troch desaťročí lit. života na Slovensku 

došla k záveru, že nejde len o rehabilitáciu jednotlivých spisovateľov. Ide o postavenie 

literatúry, ako slobodnej umeleckej tvorby, ako súčasti obrodnej socialistickej kultúry. Ide 

o vytvorenie takých záruk, ktoré vylúčia diskriminácie literárnych diel. 

[...] 

V tomto zmysle sa prihlásila komisia k myšlienke predsedu ZSS Ivana Kupca z tlačovej 

porady 11.11. 1969. 

                                                           
56 Narodil sa 14. augusta 1919 v Krupine. Po absolvovaní štúdii na gymnáziu vo Zvolene, začal v roku 1938 

študovať na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ale mníchovské udalosti a okupácia Čiech a Moravy 

jeho štúdia ukončili. Pre svoj židovský pôvod bol na základe rasových zákonov Slovenského štátu roku 1942 

internovaný v zbernom koncentračnom tábore v Novákoch. V auguste 1944 sa zapojil do Slovenského 

národného povstania, bol veliteľom židovskej partizánskej jednotky a po potlačení povstania od novembra 1944 

až do konca druhej svetovej vojny v máji 1945 príslušník Hornonitrianskej partizánskej brigády. Po vojne 

študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, v rokoch 1946 – 

1950 pôsobil aj ako redaktor časopisu Bojovník. Krátko pracoval aj na kultúrnom oddelení Ústredného výboru 

Komunistickej strany Slovenska. Od roku 1951 do roku 1970 pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave 

slovenskej literatúry SAV. Na plenárnom zasadnutí spisovateľského zväzu v máji 1951 vystúpil s referátom 

ostro zameraným proti príslušníkom avantgardnej ľavicovej skupiny DAV. Dvakrát – v rokoch 1956 – 1958 a 

1965 – 1967 bol šéfredaktorom Kultúrneho života a umožnil na jeho stránkach publikovať články a reportáže 

výrazných osobností slovenskej žurnalistiky (L. Mňačko, R. Kaliský a iní). V roku 1967 bol tajomníkom Zväzu 

československých spisovateľov a mal výrazný podiel na príprave IV. zjazdu československých spisovateľov, na 

ktorom s ostrou kritikou praktík Komunistickej strany Československa a jej vedenia verejne vystúpila skupina 

českých a slovenských literátov (M. Kundera, L. Vaculík, P. Kohout, D. Tatarka). Ako zástancu obrodného 

procesu v roku 1968 bol po augustovej okupácii vojskami Varšavskej zmluvy vylúčený zo spisovateľského 

zväzu, prepustený zo zamestnania a až do novembra 1989 mal zákaz publikovať. Neprijal ponuky predstaviteľov 

vtedajšieho normalizačného komunistického režimu na sebakritické prehodnotenie svojich postojov z roku 1968 

výmenou za možnosť vydávať svoje nové diela. V deväťdesiatych rokoch často vystupoval na verejnosti, 

zúčastňoval sa na mnohých domácich i medzinárodných konferenciách na tému holokaustu, ale aj osudov 

európskej kultúry na konci 20. storočia. Zomrel 10. novembra 1995 v Bratislave. 
57 Vo februári 1951 prijal Ústredný výbor Komunistickej strany Československa uznesenie o buržoáznom 

nacionalizme, ktoré znamenalo rozsiahle sankčné opatrenia aj vo vnútri spisovateľskej organizácie. Aktív 

slovenských spisovateľov - komunistov (30. -31. 3. 1951) a po ňom nasledujúce plenárne zasadanie slovenskej 

sekcie Zväzu čs. spisovateľov (15.- 16. 5. 1951) rozšírilo pôvodný diapazón obvinených (napr. Husák, 

Novomeský) o nové mená. Medzi obvinenými bol aj D. Tatarka najmä za knihu fejtónov Ľudia a skutky a román 

Prvý a druhý úder.  
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Pravdaže náš zväz neponíma rehabilitačný proces vo svojich radoch ako jednorazovú 

akciu , ale ako výsostne mravnú povinnosť, preto ho neuzavrie  zjazdom, ale ukladá si ho, ako 

trvácne etické gesto aj pre budúcnosť58. 

Táto správa na konkrétnych príkladoch ilustruje perzekúcie členov spisovateľskej 

obce. (Súvislosti týkajúce sa osoby Dominika Tatarku som označila tučným písmom). Ako 

možno vyčítať z textu, v súvislosti s Tatarkom, Mináčom a Chorvátom sa pohybuje 

v medziach zamyslenia sa nad možnosťami  ich rehabilitácie, pretože spisovateľská 

organizácia rýchle nachádzala spôsob plného uplatnenia týchto spisovateľov v literatúre 

i v občianskom živote. 

 

Ako vidno reflektuje aj poslanie umeleckej literatúry s akcentom na slobodu tvorby, ktorá je 

základným odkazom tretieho a štvrtého spisovateľského zjazdu, a ktorá je aj neoddeliteľnou 

súčasťou obrodnej socialistickej kultúry. 

Záver textu vypovedá o tom, že rehabilitácia je mravná povinnosť a trváce gesto do 

budúcnosti. Čiže je zrejmé že ešte v novembri roku 196959 spisovateľská obec ani náznakom 

nepočítala s možnosťou takej radikálnej zmeny spoločenských a politických pomerov, aká 

nastala v pomerne krátkom čase po jej vzniku. 

* * * 

 

 Táto výrazná spoločensko-politická zmena sa udiala v kontexte intervencie a nástupu 

Gustáva Husáka do funkcie 1. tajomníka ÚV KSČ. Kľúčovým v týchto súvislostiach bolo 

prijatie dokumentu Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti na XIII. zjazde 

KSČ  10. decembra 1970. 

Na pozadí načrtnutého spoločensko – politického diania bol hojne literárne činný aj 

Dominik Tatarka. Mesiac pred vznikom Rehabilitačnej komisie tzn. v apríli roku 1968 

vychádza v Súkromných listoch skupiny Mikuláša Galandu Tatarkov článok Povedomie 

kultúry, ktorý poskytuje  autorov pohľad na podstatu, korene a význam slobodnej národnej 

kultúry a je cenným zdrojom napomáhajúcim porozumeniu dobovému slovenskému 

kultúrnemu povedomiu.60 

Súkromné listy skupiny Mikuláša Galandu  redigoval Juraj Mojžiš, ktorý sa podieľal aj na 

tvorbe filmového spracovania Panny Zázračnice. 

                                                           
58  SNA, f. ZSS (Rehabilitácie za tvorivé činy v mene socializmu a mieru) k. 65. 
59 Pozn.: Správa je datovaná k 25. 11. 1969. 
60 TATARKA, D.: Povedomie kultúry. In: MOJŽIŠ, J.: Galandovci , Bratislava, Danubiana, 2012, s. 58 (kópiu 

textu pozri v časti Prílohy). 
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 V roku 1968 vyšiel výber z Tatarkovej literárnej a výtvarnej publicistiky s názvom Proti 

démonom61. V máji tohto roku po dlhom čase opäť  navštívil Francúzsko. 

Dvadsiateho prvého augusta sa Dominik veľmi aktívne zúčastňoval masových občianskych 

demonštrácii v bratislavských uliciach proti vpádu okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do 

Československa. 

Posledné číslo týždenníka Kultúrny život vyšlo 6. septembra 1968. Ako jeho 

alternatíva malo vzniknúť obdobné periodikum s názvom Literárny život. 

Tento bol registrovaný v r. 1969. Tatarka bol spolu s Gráfikom, Hamadom, či Rúfusom 

a inými literátmi boli  členom redakčnej rady. 

Na výbore Zväzu spisovateľov bolo prijaté uznesenie, ktoré zaväzovalo šéfredaktora 

bedliť o to, že nový spisovateľský týždenník bude predovšetkým orgánom spisovateľskej obce 

s charakterom diskusným a polemickým, ale že sa nestane v súčasnej mimoriadnej situácii 

platformou pre formovanie skupinovej opozície voči progresívnemu politickému vedeniu.62 

Spomínané uznesenie nebolo väčšinou členov spisovateľskej obce rešpektované 

(alebo, aspoň nie v takej miere, aká by vyhovovala predstavám straníckeho vedenia). 

Podľa slov Štefana Druga sa Gustáv Husák pri návšteve redakcie vyjadril: že Literárny život 

nebude vychádzať, kým v redakcii a okolo redakcie budú istí ľudia, ktorých nemenoval, 

pretože (Drug) veľmi dobre vie, o koho ide.63 

 Žiadosť o povolenie vydávania časopisu bola podaná v septembri 1968, ale jeho 

vydávanie, sa práve kvôli Husákovmu postoju posunulo na apríl 1969. Po vyjdení  prvého 

čísla bolo vydávanie Literárneho života  na dva mesiace zastavené, a to s odôvodnením, že 

obsah LŽ naznačuje, že redakcia chce vydávať politický časopis, pričom literatúra v nej 

zohráva len okrajovú úlohu. Tiež bola narušená koncepcia, ku ktorej redakčný výbor 

šéfredaktora zaviazal. Konkrétne išlo hlavne o zverejnenie myšlienok, názorov, kresieb 

a invektív v článkoch D. Tatarku a M. Hamadu. 

Po dvojmesačnej pauze vyšlo ešte päť čísiel tohto časopisu a v júli roku 1969 bol 

zakázaný definitívne. Ešte dvadsiateho druhého apríla 1969 sa konala redakčná schôdza 

vedená Dominikom Tatarkom, ktorý bol v tom čase úradujúcim predsedom redakčnej rady. 

                                                           
61 Pozn.: Dobová slovenská literárna kritika zaradila Tatarkovu novelu V úzkosti hľadania k existencializmu. 

TATARKA na to v tomto svojom publicistickom výbere na s. 217 reaguje slovami: A podobne v prvej mojej 

zbierke noviel V úzkosti hľadania kritika nachodí existencialistické nálady. [...]Ale prečo existencialistické, keď 

v tých rokoch existencializmus nebol známy ani vo Francúzsku? To pri takýchto sebaistých súdoch nestojí ani 

len za námahu, aby sme sa čo len pozreli, kedy ktoré knihy vychádzali? U nás doma pod Tatrami je vžitý názor, 

to je priam názorová skamenelina, že tu zákonom je iba epigónstvo, doznievanie, ponáškovosť raz folklórna, raz 

avantgardná. 
62 DRUG, Š.: Z literárneho života v krízových rokoch. In : Slovenská literatúra 39, 4 s. 340 
63 Tamže s. 342-345 
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O týždeň nato, sa v dôsledku spomínaného definitívneho zákazu ďalšieho vydávania časopisu 

svojej funkcie sám vzdal.  

V apríli roku 1969 Tatarka taktiež prevzal titul Zaslúžilý umelec (na diplome je však 

uvedený dátum 1. august 1968). 

Dvadsiateho štvrtého októbra 1969 vrátil MO KSS pri Zväze slovenských 

spisovateľov členskú legitimáciu KSČ s odôvodnením, že  strana nebráni suverenitu 

republiky6465. 

Reakcia na Tatarkov radikálny postoj voči okupácii a jeho vystúpenie z Komunistickej 

strany, ale aj obsahová náplň článkov, ktoré publikoval, na seba nenechala dlho čakať. 

V rámci kádrových zmien v Zväze slovenských spisovateľov v r. 1971 bolo 24. októbra zo 

zväzu vylúčených celkom 35 osôb. Medzi nimi aj Dominik Tatarka66 

Každopádne, podľa zoznamu členov a kandidátov členov ZSS a členov 

prekladateľskej sekcie ZSS je Dominik Tatarka ešte v roku 1971 vedený pod legitimačným 

číslom 15767. Pričom už od roku 1970 pracoval ako pomocný manuálny robotník  

v Bratislave. Ako som už spomenula v úvode tejto práce, zametal ulice a tiež vysádzal 

stromčeky. Ako sa ukáže v tretej kapitole tejto práce, aj túto činnosť mu komunisti po podpise 

Charty 77 zakázali. 

 

*** 

Ako autentické dobové Tatarkovo svedectvo o situácii v spisovateľskej obci, je možno 

namieste uviesť výňatok z osobnej korešpondencie. Konkrétne z dopisu, ktorý Tatarka 

adresoval svojmu priateľovi, Theovi Florinovi68:  

                                                           
64 Kalendárium života a diela Dominika Tatarku. In: BOMBÍKOVÁ- ANTALOVÁ: Ešte s vami pobudnúť 

(Spomínanie na Dominika Tatarku). Nadácia M. Šimečku, Bratislava ,1994  s.140-141 
65 Pozn.: Dominik Tatarka mal silný vzťah k inštitúcii republiky ako takej, vychádzajúci z prvorepublikovej 

Masarykovskej tradície, čo sa čiastočne odráža aj v jeho diele, ale aj v osobnej korešpondencii, kde sa 

v súvislosti s prítomnosťou sovietskych okupačných vojsk v Československu často vyjadruje v zmysle, že: ONI 

mi NAPADLI REPUBLIKU. Ako ilustrácia môže slúžiť list adresovaný význačnému moravskému básnikovi J. 

Skácelovi: „ Hovorím to a cítim to tak: Moja republika. Prišla si o suverenitu ako pes o svoj chvost. 

Nemilosrdne ti ho ufikli ako krásne, verné oháňadlo. Generáli, papaláši tam hore, tí najvyšší. Teraz už nie sme 

národ. Česi a Slováci, môj verný básnik Janko Skácel a český historik a český filozof, už sme len etnikum, ktoré 

folklórne spieva a tancuje. Zbierate skalpy malých národov, malých republík? Máte vo výkladoch zbierku našich 

skalpov, našich chvostov. Vy, papaláši najvyšší, ste zaslepení, neukojení, sadistickí, lebo vám nedala tá dotyčná. 

Keď vám chcela dať, boli ste na frontoch, alebo vo väzení. A tak ste museli pojebať moju republiku. Moja 

republika je moja republika. Neviem sa bez nej zaobísť, neviem, jednoducho neviem. Moja republika – obec 

obcí“ In: TATARKA, D.: Sám proti noci. Mníchov, 1984, s. 32 
66 DRUG, Š.: Z literárneho života v krízových rokoch. In : Slovenská literatúra 39, 5, s. 417 
67  SNA, f.: Zväz slovenských spisovateľov (záznamy členskej komisie 1972)  k. 60. 
68 Obč. m. Teodor Herkeľ. Študoval na gymnáziu v Dolnom Kubíne (nedokončil). Pôsobil ako kníhkupec v 

Martine, r. 1932 – 34 žil v Novom Sade, 1934 – 40 v Paríži, kde vydal prvé básnické zbierky, r. 1937 – 40 tu 

redigoval Slov. hlas, 1939 Nový život, 1939 – 40. Pôsobil ako pracovník kancelárie čs. kolónie vo Francúzsku, r. 

1941 – 45 pracovník čs. exilovej vlády v Londýne, kde 1942 – 45 vydával mesačník Nové časy, organizoval 
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Drahý Theo, 

 

Požiadal si ma, aby som Ti napísal 16 stránkový esej o Kompánkovi69, že to vydáš 

v knižočke. Pustil som sa do toho, ale naraz mi preskočilo: Preboha! 

Theo, (Kompánek pozn. autorky) je s nimi tak zviazaný, že žiaľbohu vstúpi do ich okupačného 

zväzu. Poníži sa. Vieš, Theo, si diplomat, ale bojím sa, že nebudeš môcť nájsť nijaké morálne 

argumenty, aby si so všetkým, čo znamenáš podporoval túto spoločnosť. 

Ja do toho zväzu za nijakú cenu nevstúpim70. Je to okupačný servilný zväz. Prečo 

nevstúpim? Ako veľmi dobre vieš, Ty si diplomat, na XXIV zjazde KSSZ, komunistické strany 

Francúzska, Talianska, Rumunska bránili i dnes suverenitu Československa, bránili 

nezávislosť rozhodovania komunistických strán. Povedz, kto by sa opovážil, keď Brežnev nie, 

nazvať tieto strany pravičiarsko-oportunistické? Len naši predstavitelia kydajú na nás hanu, 

lebo je to oportunistické a ďakujú za okupáciu. 

Ja trvám (a zomieram) na suverenite svojej Československej republiky. Povedz, 

Theo, kto má právo vylučovať ma zo spoločnosti za takéto stanovisko, za stanovisko, ktoré 

                                                                                                                                                                                     
prednášky a diskusie, spolupracoval s rozhlasom. Po vojne r. 1945 – 46 bol pracovníkom v diplomatických 

službách v Paríži, 1946 – 48 vo Washingtone, 1948 – 50 osobný tajomník V. Clementisa v Prahe, 1950 – 53 

nezákonné väznený, od 1953 žil v Dolnom Kubíne, kde sa venoval literárnej tvorbe, kultúrnej a záslužnej 

vydavateľskej činnosti. Básne písal už od študentských rokov. Autor básnických zbierok Z diaľky (1936), Ruže 

smútku (1939), Predjarie (1944), V nezvučnú hodinu (1945). Počas pobytu v USA veľa cestoval, čo sa neskôr 

odrazilo v jeho poetickej tvorbe, napr. v cykle básní z prostredia amerických černochov Oheň na 

Potomacu (1965). Intenzívne sa básnickej tvorbe  venoval od 60. rokov, keď vydal výbery starších i novších 

básní (Z diaľky, Farbista kantilena, Milujem horúcim vetrom a i.). Zaslúžil sa o organizovanie celoslov. 

prehliadky umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín, založil a redigoval Bibliofílie Hviezdoslavov Kubín 

(vyše 30 zv.). Vydal slovníkovú príručku Oravci v slovenskej kultúre (1964). Posmrtne vyšli jeho zbierky 

básní Na kameňoch času, Slza v ústach (obe 1973), Sentimentálny pútnik (1977) 
69 Vladimír Kompánek sa narodil v Rajci. Po dvojročnom štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej, kde 

študoval na oddelení kreslenia a maľovania pod vedením prof. G Mallého, J. Mudrocha a K. Sokola, prestúpil na 

Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Na oddelení grafiky ho viedol prof. D. Milly a na oddelení 

figurálneho sochárstva študoval u prof. J. Kostku. V rokoch 1964 a 1966 reprezentoval Slovensko na Bienále 

umenia v Benátkach. V roku 1967 sa zúčastnil na EXPO´67 v Montreale a v roku 1970 na EXPO ´70 v Osake. 
sa výrazne podieľal na založení Nadácie M. Galandu (1995 - 1997) a na založení Ateliéru slovenských umelcov 

v Cité Internationale des Arts v Paríži. Predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného 

umenia druhej polovice 20. storočia. Zomrel 20. januára 2011 v Bratislave. Viac pozri na: 

http://www.osobnosti.sk/osobnost/vladimir-kompanek-1772  
70 V tomto kontexte si treba uvedomiť, že v čase, kedy Dominik Tatarka citovaný dopis píše (máj 1971) ešte 

formálne bol členom slovenského spisovateľského zväzu (vylúčili ho až koncom októbra 1971). Takže 

pravdepodobne vychádza z predpokladu, že slovenský spisovateľský zväz bude nasledovať príklad českého, 

ktorý bol na sklonku roku 1970 vládnucou mocou zlikvidovaný. Miesto neho vznikol v českom prostredí 

v januári 1972 nový Zväz spisovateľov. Jeho zárodkom bol prípravný výbor, o ktorom informuje periodikum 

Listy (vydávané J. Pelikánom v Ríme) už 2. marca 1971 a o ňom pravdepodobne vedel aj Tatarka. Českí 

spisovatelia si vo veľkej väčšine stáli za svojimi postojmi a odmietali do novovzniknutej spisovateľskej 

organizácie vstúpiť. Takže zatiaľ, čo český Zväz mal problémy zohnať viac členov, na Slovensku normalizovaný 

Zväz  zlikvidovaný  nebol, a miesto toho sa rozhodol nepohodlných, a čo sa týka kvality najlepších svojich 

členov zbaviť. Viac pozri: HAVLÍČEK, D.: Listy v exilu. Praha, Burian a Tichák 2008, s. 726 

http://www.osobnosti.sk/osobnost/vladimir-kompanek-1772
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dnes bráni napríklad Komunistická strana Talianska? Nie je povinnosťou každého občana 

a najmä spisovateľa brániť suverenitu svojej republiky? Najmä, keď suverenita je 

podmienkou tvorby, kultúrneho rozvoja a spolupráce? Keby komunistická strana 

Francúzska prestala brániť suverenitu svojej krajiny, v tej chvíli sa scvrkne na bezvýznamnú 

organizáciu. U nás to má byť opačne? 

Slovenský básnik v povereníckom či ministerskom kresle rečniac nechápe71. Nechápe 

ako národný umelec Novomeský v Socialistickom pokolení prečo si jeho básnickí vrstovníci 

Jesenin a Majakovský vzali život. Keď mu uštedrí vyšetrovací orgán za neho, zabásni si: ,,Je 

taká múdrosť súdruh72 Stalin..73."Tá múdrosť je dnes, to vieme pre národ katastrofálna 

filozofia: odvolať a žiť. Básnik Novomeský má vo svojej filozofii pokračovateľov. Básnik 

Mihálik74 nedostal ani len zaucho. Dostal len zamračený pohľad a hneď odvolal svoju báseň 

Rekviem75. Pre Mihálika, pokračovateľa v Novomeského filozofii to už znie: Odvolať 

a funkcionárčiť.  

[...] 

Povedz Theo, čo si môžem pomyslieť? Čosi také môže páchať iba barbarský básnik 

slovenský. Nie, tisíc ráz nie, vo výberovom zväze nemôžem byť s týmto básnikom, ktorý nám 

má udávať tón. 

Som presvedčený, že ani Brežnev nič také od Mihálika nežiada. Ak sa dá vôbec niečo 

predpokladať, dá sa predpokladať, že v našom československom kľúči: Keďže si to napísal, 

odstúp. Nuž ale rabský básnik odvolá prirodzene radšej báseň, než odstúpi. [...] 

Toto je pre mňa jeden z množstva dôkazov, že pre básnika či spisovateľa moc je 

tisíckrát viac ako próza, ako kultúra. Predpokladám, že veľká väčšina spisovateľov 

a básnikov už je tam, alebo tam čoskoro vstúpia. Zbohom dámy a páni z výberového Zväzu! 

                                                           
71 Pozn.: Tatarka má v tejto súvislosti na mysli Miroslava Válka. 
72 Pozn.: Slovo súdruh v dostupnej archívnej kópii dopisu podčiarkol Dominik Tatarka 
73 Pozn.: Je to narážka na Novomestského báseň zo zbierky Stamodtiaľ. 
74 Narodil sa 30. marca 1926 v Dolnej Strede (teraz súčasť Serede). Zmaturoval na katolíckom gymnáziu 

v Trnave, potom v rokoch 1945 – 1949 študoval odbor slovenský jazyk a filozofia na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdií pracoval ako vydavateľský redaktor. V rokoch 1954 –

 1959 bol tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Potom pôsobil ako šéfredaktor vydavateľstva Slovenský 

spisovateľ a v rokoch 1965 – 1967 bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov. Od roku 1969 dlhšie pôsobil 

v politických a štátnych funkciách, bol predsedom Snemovne národov vo Federálnom zhromaždení ČSSR, 

neskôr poradcom vlády. V rokoch 1977 – 1985 bol (až do odchodu do dôchodku) riaditeľom vydavateľstva 

Slovenský spisovateľ. Zomrel v Bratislave 3. novembra 2001. 
75  Pozn. :V tejto básni Mihálik sugestívne odsudzuje akt intervencie v auguste 1968 a reaguje na zbytočnú smrť 

Danky Košanovej, pätnásťročnej študentky, ktorú zabil sovietsky vojak výstrelom z guľometu pri okupácii 

Bratislavy. 
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Theo, drahý Theo, buď taký milý, podaj mi jed. Od Teba práve od Teba vďačne 

prijmem čašu bolehlavu.  Nech tu medzi vami nestraším. Ver mi, som na to prichystaný, veď 

som to tušil jasnovidne. [...] 

Drahý Theo, toto je list na rozlúčku. [...] Alebo si povieš: Toho Tatarku ešte oplače 

aspoň jedna jediná čitateľka. Nuž, ale keby mala hneď nato odvolať svoju slzu, ktorú nad ním 

vyronila z citu, z presvedčenia, dobrovoľne – ukázal by sa Ti svet v takej obludnej podobe, že 

by sa Ti zhnusilo žiť. 

Preto sa radšej vráť drahý Theo. Nech radšej náš prach rozmetajú do kanálov. Ako 

vidíš, list na rozlúčku je napísaný. Slová, ktoré Ti hovorím, zvestuj svojim spôsobom 

spisovateľom, nech dobrovoľne nevstupujú do otroctva – ak chceš dobrovoľnej negácie 

totožnosti. Našej osobnej a národnej totožnosti. 

 

Moriturus Te salutant 

 

Tvoj Dominik Tatarka76 

 

Ako možno zreteľne vyčítať z textu dopisu, už od počiatku normalizačných čias má 

Tatarka vo svojom občianskom a politickom postoji radikálne a mravne vyhranené 

stanovisko. 

 Jasne definuje svoj názor na okupáciu a aj na spisovateľov, ktorí sa politickému tlaku 

podvoľujú, alebo, ako správne predpokladal, ktorí sa mu v blízkom čase podvolia. Podvolia sa 

mu aj za cenu straty ideálov a pravého poslania literatúry, resp. spisovateľa, ktoré ešte na 

konci 60. bolo rokov najnákladnejšou tézou tvorivej spisovateľskej práce. Tento dopis možno 

snáď interpretovať aj ako morálny apel na slovenskú spisovateľskú obec. 

V neposlednom rade reflektuje aj postoj západoeurópskych komunistických strán, 

odsudzujúci sovietsky intervenčný vpád do Československa. 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Po pomerne rozsiahlom ,,očistení˝ Zväzu spisovateľov od nepohodlných členov, začal 

Zväz prijímať do svojich radov nové osoby často však veľmi neoplývajúce literárnym 

talentom. 

                                                           
76 LA SNK Marin, f. Dominik Tatarka (osobná korešpondencia). Signatúra: 130 X 19 (Dopis je datovaný na 10. 

mája 1971). 
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  Poprípade v ňom zotrvali tí členovia, ktorí vo vzťahu k režimu resp. intervencii 

zachovali konformné stanovisko, poprípade ho stihli včas skorigovať. 

Ako dôkaz slúžia aj  archívne záznamy Členských komisii ZSS, ktoré sú prístupné 

v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. 

Napríklad na výbore ZSS z 28. marca 1972 bolo prijatých celkom 8 nových členov. Boli nimi 

Ladislav Ballek, Mikuláš Kočan, Vojtech Kondrót, František Lipka, doc. František Miko, Ján 

Papp, Ján Štiavnický, Lýdia Vadkertiová. 

Výbor tiež rozhodol, že vo zväze zostávajú Rudolf Klačko a Dušan Slobodník, ale  zo 

zväzu  boli z politických dôvodov vylúčení ďalší dvaja literáti a to Pavol Hrúz a Ivan 

Kadlečík77 

Po XIV. zjazde KSČ bola prijatá bola prijatá koncepcia nového orgánu  ZSS v ktorej 

sa zdôrazňuje jeho koncentrácia na literatúru, umenie, kultúru [...] a bude sa pohybovať 

v oblasti zdravej, demokraticky očistenej oponentúry a nie na území politickej opozície.78 

V duchu tejto koncepcie fungoval nový ,,normalizovaný" Zväz slovenských spisovateľov 

v podstate až do pádu komunistického režimu v novembri 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 SNA Bratislava, f. Zväz slovenských spisovateľov (záznamy členskej komisie 1972)  k. 60 (Poslední dvaja 

spomínaní spisovatelia žili po vylúčení zo zväzu vo vnútornej emigrácii. Ivan Kadlečík v Pukanci a P. Hrúz v 

Košiciach). V súvislosti s týmito spisovateľmi reaguje v rozhovore aj M. M. Šimečka : ,,O nich sme vedeli, ale 

oni tiež publikovali v českom samizdate a ja som potom s Kadlečíkom nadviazal kontakt, v druhej polovici 80. 

rokov a ja som ho potom pritiahol do tej partie českej, akože aj fyzicky nie len cez vydávanie kníh, ale aj na 

stretnutia". Viac pozri: Rozhovor s M. M. Šimečkom, január 2017,  Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková 
78 Viac pozri: KUPEC, I.: O stave únie. str.35 
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3. Normalizačný režim, opozičné hnutie v Československu a Dominik 

Tatarka 

 

                                                                             ...ovšem tí, ktorí pašovali do našej verejnosti, 

 do nášho umenia a kultúry 

západné rozkladné, meštiacke 

a malomeštiacke vplyvy, právom hovoria 

 že je to horšie, pretože to trpieť nebudeme!79 

 

(Gustáv Husák. 1971) 

 

Nové vedenie KSČ na čele s Gustávom Husákom sa sústredilo na odstavenie 

príslušníkov reformného prúdu resp. všetkých tých, ktorí podporovali reformný proces, 

z verejného života. 

Na dosiahnutie tohto cieľa slúžili tzv. previerky, na základe ktorých bolo podľa slov Milana 

Otáhala  vylúčených, či vyškrtnutých z KSČ viac ako pol milióna členov80. 

Týmto spôsobom sa vytvorila pomerne početná skupina občanov, ktorá nemala 

rovnaké práva ako ostatní. Nesmeli napríklad zastávať určité typy zamestnaní, ich mzda 

nesmela prekročiť určitú hranicu, ich deti nemohli študovať a podobne. 

Práve v prostredí tejto sociálnej skupiny, ktorá bola na základe politického tlaku 

odsúvaná na okraj spoločnosti, sa vytváral potenciál vznikajúcej politickej opozície, ktorá 

vzhľadom na dobové podmienky a kontext, mohla fungovať iba ilegálne. Práve pasivita 

a nezáujem o verejné záležitosti zo strany väčšiny československej spoločnosti, a samozrejme 

aj strach z možných postihov a perzekúcii spôsobil, že v Československu nevzniklo masové 

opozičné hnutie81. 

                                                           
79 Prejav Gustáva Husáka z r.1971. Dostupné na internete:  

https://www.youtube.com/watch?v=CvbMM0fyV5U&t=6s  
80 OTÁHAL, M.: Programová orientace disentu 1969-1989. In: BLAŽEK, P.: Opozice a odpor proti 

komunistickému režimu v Československu. Praha, Dokořán, 2005, s.25  
81 Pozn.: Pojmové vymedzenie opozičného hnutia v Československu nie je celkom jednotné. V literatúre sa 

stretávame v súvislosti ním s rôznym označením. Niektorí historici ho nazývajú tretím odbojom, politológ 

Miroslav Novák navrhuje v súvislosti s Chartou 77 podobne, ako inými opozičnými skupinami v štátoch 

bývalého Sovietskeho bloku termín nelegalizovaná opozícia. V českom a slovenskom prostredí sa v porovnaní 

napr. s poľskou či nemeckou historickou literatúrou nepomerne častejšie používa termín disent. Problematické 

vnímanie tohto pojmu nie len v domácom prostredí akcentuje aj Juraj Marušiak. Podľa jeho slov rozdiely 

zreteľne vyplynuli pri koncipovaní ,,medzinárodného slovníka disidentov“, ktorého iniciátorom bola varšavská 

mimovládna organizácia Karta. Termín disident sa v tejto súvislosti vymedzil pomerne široko: ,,Za disidentov sú 

v tomto prípade považovaní ľudia, ktorí aktívne vystupovali proti politickému systému, na obranu ľudských práv 

https://www.youtube.com/watch?v=CvbMM0fyV5U&t=6s
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Nezanedbateľným faktorom v tejto súvislosti bola aj relatívne priaznivá sociálna 

situácia v štáte. Pretože práve neuspokojivé sociálne pomery bývajú spravidla  akýmsi 

katalyzátorom masového spoločenského odporu voči dobovému vládnucemu establishmentu.  

V Československu proti nastupujúcej normalizácii medzi prvými verejne  vystúpila skupina 

členov KSČ (napr. Luboš Kohout, Jan Tesař a. i.) a skupina nestraníkov (napr. Václav Havel), 

ktorí 21. augusta 1969 vydali pomerne známe prehlásenie Deset bodů, v koncepcii ktorých 

nachádzame zárodky myšlienok tzv. nepolitickej politiky, ktorá bola základnou tézou istej 

časti disidentského hnutia v neskoršom období. 

Na rozdiel od spomínaného vyhlásenia, ktoré vytvorili jednotlivci a adresovali ho 

zákonodarným a straníckym orgánom, pôsobili v rámci opozičného hnutia aj skupiny, ktoré 

pôsobili resp. mohli pôsobiť iba ilegálne, pretože neuznávali nové vedenie strany a štátu a ich 

programové výzvy boli adresované priamo spoluobčanom. K prvým opozičným skupinám 

tohto druhu patrilo Hnutie revolučnej mládeže. Toto hnutie sa združovalo okolo osoby Petra 

Uhla, a bolo tvorené poslucháčmi Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. Aktivizovali sa 

v ňom napr. Petruška Šustrová, Egon Černý, Jan Frolík a iní.  

Význam hnutia revolučnej mládeže môžeme z dnešného pohľadu vidieť najmä v tom, 

že odmietalo pasívny postoj k spoločenskému dianiu a ukázalo, že iba aktívny odpor môže 

zabrzdiť realizáciu tzv. normalizácie. 

Na Morave resp. v Brne sa sformovala skupina Československé hnutie za 

demokratický socializmus reprezentovaná napríklad Jaroslavom Mezníkom, či Milanom 

Šilhanom. 

Druhý prúd bol tvorený skupinou ex-komunistov, ktorí však nemali jednotný názor 

nato, akým spôsobom na danú spoločenskú a politickú situáciu reagovať. V tejto súvislosti 

zaujalo popredné miesto Socialistické hnutie československých občanov, združujúce sa okolo 

Jaroslava Šabatu, či Milana Hübla. 

 Táto prevažne brnianska skupina svoje postoje formulovala v Malom akčnom programe 

Československého hnutia za demokratický socializmus z roku 1970. 

Ako uvádza Milan Otáhal socializmus chápala netradične, ako permanentné úsilie 

o také usporiadanie spoločenského života, ktoré vytvorí optimálny priestor pre čo najúplnejší 

rozvoj spoločnosti. Vyslovila sa pre demokratizáciu nie len v oblasti politickej, ale aj 

                                                                                                                                                                                     
a základných demokratických slobôd, iniciovali opozičné aktivity, neuchyľovali sa k násiliu, rešpektovali 

demokratické pravidlá v nedemokratickom svete, za ich činnosť im hrozila represia a pôsobili mimo oficiálne 

mocenské štruktúry". Viac pozri: MARUŠIAK, J.: Nezávislé iniciatívy na Slovensku v rokoch normalizácie. In: 

PEŠEK, J.-SZOMOLÁNYI, S.: November 1989 na Slovensku: Súvislosti, predpoklady a dôsledky: Štúdie 

a úvahy. Bratislava, Nadácia M. Šimečku, 2000, s. 55 Pojem disent používaný v kontexte tejto práce sa bude 

opierať o uvedenú definíciu. 
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ekonomickej. Štát mal zabezpečiť rovnosť podmienok pre všetkých a sociálnu ochranu 

občanov. Za dôležité pokladali tiež zaistenie občianskych práv a slobôd. 

Neakceptovanie Malého akčného programu zo strany iných opozičných skupín ex-

komunistov pramenila podľa Otáhala najmä z toho, že časť týchto skupín vychádzala 

z predpokladu, že boj za obnovu socializmu sa vzhľadom k medzinárodnej situácii povedie 

opäť v rámci komunistickej strany podobne, ako to bolo v roku 1968. 

Pokiaľ je známe, programy, ktoré by boli vytvorené nesocialistickými skupinami 

neexistujú. V tejto etape tzn. do roku 1972, boli hlavnými nositeľmi odporu voči 

komunistickému režimu socialisti, teda zväčša ex-komunisti, resp. ich programy, ktorých 

podstatou bol socializmus  so samosprávnymi prvkami.  

Títo si samozrejme uvedomovali potrebu masovosti opozičného hnutia, to však v tejto 

situácii nebolo reálne. Väčšina občanov mala totiž ešte v čerstvej pamäti porážku reformného 

obrodného procesu a s normalizačným režimom sa takpovediac zmierila.  

Navyše si treba uvedomiť aj fakt, že v najtvrdších normalizačných časoch režim na 

likvidáciu politickej opozície využíval mocenské prostriedky a väčšina opozičníkov bola 

koncom roka 1971 resp. v roku 1972 zatknutá82. Takýmto spôsobom bola opozícia voči 

režimu likvidovaná a to malo značné dôsledky pre jej ďalší vývoj. 

Po obnovení poriadku, ako výstižne nazval prvú fázu normalizácie M. Šimečka, nastala istá 

stabilizácia režimu. Represia prestala byť výrazná a nehrala už kľúčovú úlohu. Do popredia sa 

dostáva pojem konzumnej spoločnosti. 

V tzv. spoločenskej zmluve režim požadoval, aby sa obyvateľstvo vzdalo aktívnej 

účasti na verejnom živote a na oplátku im poskytol priestor na realizáciu v súkromnej sfére.  

To spôsobilo príklon väčšiny obyvateľstva k materializmu, resp. orientácii na hodnoty 

materiálneho charakteru na úkor demokracie. 

Faktom však zostáva, že dobová životná úroveň v Československu patrila v rámci štátov 

socialistického tábora k najvyšším. 

V dôsledku Husákovej politiky, medzinárodnej spoločenskej a politickej situácie 

a prirodzene aj toho, že väčšina občanov aktívna v opozičnom hnutí na počiatku normalizácie 

bola ešte stále vo väzení,  sa zmenil aj charakter formujúcej sa opozície.  

Určité vákuum, ktoré vzniklo rozbitím opozičného hnutia v prvej normalizačnej fáze 

začali zapĺňať nekomunistickí intelektuáli. Do popredia sa dostáva osobnosť Václava Havla. 

Nekomunistickí intelektuáli však netvorili organizovanú skupinu. 

                                                           
82 Pozn.: Súčasťou upevňovania režimu boli aj politické procesy, ktoré sa však uskutočňovali väčšinou v českých 

krajinách. Na Slovensku sa stali známe najmä dva procesy. Proti P. Ličkovi (1971) a L. Kalinovi (1972). 
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V tejto súvislosti iste nemožno opomenúť Havlov Otvorený list Gustávovi Husákovi, 

ktorý bol prvým pokusom o analýzu normalizačného režimu. Hlavnú príčinu toho, že sa 

obyvatelia Československa prispôsobili normalizačnému režimu, vidí Havel v ich strachu 

o vlastnú existenciu. Toto tvrdenie môžeme podložiť aj stručným výňatkom citácie z tohto 

listu: 

 

Trúfam si tvrdiť, že napriek tým všetkým vonkajším lahodiacim faktom – vnútorne naša 

spoločnosť nielen, že vôbec nie je skonsolidovaná, ale naopak upadá do čoraz hlbšej krízy. 

Do krízy vo všeličom nebezpečnejšej ako všetky, čo si z našej modernej histórie pamätáme. 

[...] 

Základná otázka, ktorú si treba položiť znie: prečo sa vlastne ľudia správajú tak, ako 

s správajú. [...] Myslím, že každému nepredpojatému pozorovateľovi je odpoveď jasná: ženie 

ich do toho strach. 

Zo strachu, že príde o miesto, vyučuje učiteľ v škole veci, ktorým neverí, zo strachu 

o svoju budúcnosť ich žiak po ňom opakuje, zo strachu, že nebude môcť pokračovať v štúdiu, 

vstupuje mladý človek do zväzu mládeže a robí v ňom všetko, čo treba zo strachu 

o existenciu, postavenie a kariéru ľudia chodia na schôdze, odsúhlasujú, čo majú83, alebo 

aspoň mlčia.  

Zo strachu, že ich niekto udá neprejavujú verejne a často ani v súkromí svoje skutočné 

názory [...] 

Vynára sa pravdaže otázka, čoho sa ľudia vlastne boja? Procesov? Mučenia? Straty 

majetku?[...] Tieto najbrutálnejšie formy nátlaku spoločenskej moci na občana [...] odniesla 

história. [...] hlavná váha sa preniesla do oblasti spoločenského nátlaku [...]nejde ani tak 

o  to, čo človek stráca, ale aký to má preňho subjektívny význam. Čiže: ak sa dnešný človek 

napríklad bojí, že stratí možnosť práce vo svojom odbore, môže byť tento strach takisto veľký 

a môže viesť k tým istým skutkom, ako keď mu v iných historických podmienkach hrozila 

konfiškácia majetku. [...] Metóda existenčného nátlaku je dokonca v istom zmysle 

univerzálnejšia: niet u nás totiž občana, ktorý by nemohol byť existenčne (v najširšom zmysle 

slova) postihnutý: každý má čo stratiť, teda každý sa má prečo báť,84 

 

                                                           
83 Pozn.: V podčiarknutej časti vety možno vidieť jasný prienik s jednou s hlavných ideí, ktorú autobiograficko-

beletristickým spôsobom stvárnil Dominik Tatarka v Démonovi súhlasu. 
84 HAVEL, V.: Otvorený list Gustávovi Husákovi. In: Prezident v Bratislave. (S textami Václava Havla). 

Bratislava, Archa, 1990, s. 5-6 
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Súčasťou opozičného hnutia sa stal aj underground, ktorý sa svojou potrebou 

o slobodný prejav v rámci alternatívnej kultúry dostával do konfliktu s režimom. Útok proti 

nemu sa stal istým impulzom pre zjednotenie opozičných prúdov a na základe protestu proti 

zásahu ŠtB voči členom skupiny The Plastic People Of The Universe. Toto zjednotenie sa 

stalo zázemím, z ktorého Charta 77 neskôr vznikla.  

V roku 1976 Československo ratifikovalo pakt o politických, hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach  a práve tieto práva sa namiesto socializmu stali spoločnou 

paradigmou, s ktorou opozícia vystúpila v januári 1977, kedy vydala prehlásenie Charty 77. 

Táto bola reakciou na špecifické pomery v Československu po roku 1968, kedy vznikla 

v dôsledku politických čistiek pomerne rozsiahla skupina nerovnoprávnych občanov85. 

Charta sa prehlásila za voľné, neformálne a otvorené spoločenstvo nemala stanovy, ani 

organizačnú štruktúru. Patril k nej každý, kto súhlasil s jej prehlásením. 

Chartu neprijali všetky opozičné skupiny. Dôvodov bolo viacero. Politickí väzni sa 

vyhraňovali voči minulosti niektorých jej signatárov, ex-komunistov, ktorých spájali 

s perzekúciou v 50. rokoch. V českej časti republiky ju sprvoti odmietali i katolíci. Ich názor 

sa čiastočne zmenil po tom, čo sa ku Charte pozitívne postavil kardinál František Tomášek. 

Na Slovensku v cirkevných kruhoch nemala Charta podporu takmer vôbec. Bližšie sa 

o príčinách tohto javu zmienim v nasledujúcej podkapitole.  

Hlavné námietky voči Charte formuloval popredný reprezentant Demokratickej 

iniciatívy86, Emanuel Mandler87: Najpodstatnejšie, čo sme Charte vytýkali, bolo elitárstvo. 

Mravná kríza sa v celospoločenskom meradle nedá prekonať inak, než politicky.88 

Podľa slov M. Otáhala vážnym nedostatkom Chaty 77 bolo, že nevyvolala odozvu na 

Slovensku. Nevšímala si špecifické problémy Slovákov, a preto bola chápaná, ako česká 

záležitosť. Iným dôvodom bolo, že slovenská opozícia bola väčšinou spojená s cirkevnými 

kruhmi, ktoré si zachovávali ku Charte odstup89.  

                                                           
85 Pozn.: Ako vieme spoločensko –politickým podhubím vzniku Charty 77, nebol iba  moment, v ktorom sa 

režimu nepodarilo takpovediac v tichosti odsúdiť členov rockových skupín The Plastic People of the Universe 

a DG 307 a zastrašiť ich sympatizantov. Kľúčovým bolo aj vyslovenie súhlasu FZ s medzinárodným paktom 

o občianskych a politických právach, a tiež o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktoré boli 

zverejnené v Z.z. 120/1976 a nadobudli platnosť 23. marca 1976. 
86 Pozn.: Jedna z nezávislých opozičných skupín v Československu. 
87 Pozn.: Činnosť aj isté osobné výhrady ku fungovaniu Demokratickej iniciatívy čiastočne reflektuje 

v rozhovore aj Eva Štolbová, ktorá bola jej členkou. Keďže som však mala k dispozícii v tejto súvislosti iba 

jednu výpoveď, v texte práce by bolo nešťastné vytvárať na základe nej generalizujúce závery. Každopádne 

v prípade záujmu čitateľa je rozhovor k dispozícii na priloženom CD.  
88 HLUŠÍČKOVÁ, R.-OTÁHAL M.: Čas Demokratické iniciativy: Sborník dokumentů. Praha, Nadace 

demokratické iniciativy, 1993, s. 246 
89 OTÁHAL, M.: Programová orientace disentu 1969-1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu 

v Československu. Praha, Dokořán, 2005, s. 33 
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K tzv. elitárstvu chartistov sa prof. Miroslav Kusý vyjadril nasledovne:  

Áno, v istom zmysle je to elita spoločnosti. To sú tí, ktorí sú ochotní sa istým spôsobom 

angažovať, ísť do toho [...] Lebo tam nešlo len o to podpísať Chartu, ale išlo o to, že ten 

podpis bude verejný, zaslaný štátnym orgánom, a že každý, kto podpíše Chartu, môže na 

druhý deň čakať proste prehliadku domu, Štátnu bezpečnosť a vyhodenie zo zamestnania. No 

k tomu treba kus statočnosti už aj nejakej. Takže nemôžem odsudzovať mnohých ľudí za to, že 

neboli ochotní do toho ísť. [...] Takto sa formujú elity. Takže, áno súhlasím s tým. Hoci to 

neboli elity len intelektuálne, veď tam boli robotníci, kopa robotníkov tam bola. Takže to bola 

elita v zmysle intelektuálnom, ale nie v tom, že to boli všetko samí profesori. 90 

Slovenský disent mal diferencovanú podobu  v porovnaní s českými krajinami. O jej 

špecifikách sa zmienim v nasledujúcej podkapitole. 

 

 

                                                                       

 

  

                                                           
90 Rozhovor s M. Kusým, november 2016, Bratislava, viedla Dominika Kriššáková.  



    

  50 
 

Obrázok III. Dominik Tatarka s kardinálom Jánom Chrytostomom Korcom 

ZDROJ: Literárny archív Pamätníka národného písomníctva v Prahe91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91  Pozn.: Fotografia bola pravdepodobne vytvorená na stretnutí disidentov v byte Jána Budaja na Moskovskej 

ulici v Bratislave. 
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3.1. Špecifiká slovenského disentu očami pamätníkov 

 

 

Disidentské hnutie na Slovensku môžeme rámcovo rozdeliť do troch hlavných prúdov.92 

Občiansky disent, ktorý pozostával zo skupiny intelektuálov, úzko spätých s českým 

prostredím, najmä teda s pražským centrom. Do tohto pomerne úzkeho okruhu osôb 

zaraďujeme najmä skupinku slovenských chartistov a intelektuálov. (Hana Ponická, Miroslav 

Kusý, Dominik Tatarka, Jozef Jablonický, Ján Mlynárik a niekoľko ďalších). 

Ďalším prúdom bola skupina maďarských intelektuálov žijúcich na Slovensku. 

(Miklós Duray, László Nagy, Péter Püspöky a. i.). Čo sa týka počtu členov, najrozsiahlejším, 

a svojou štruktúrou najlepšie organizovaným bol prúd kresťanského (zväčša katolíckeho) 

disentu. Tento bol reprezentovaný napríklad Františkom Mikloškom a Jánom Čarnogurským, 

Silvestrom Krčmérym, Vladimírom Juklom a.i. .  

Osobitnú skupinu tvorili umelci výtvarníci, ale najmä hudobníci. Na tomto mieste je 

iste potrebné zmieniť skupinu košického undergroundu, sústredenú hlavne okolo osoby Erika 

Jakuba Grocha a Marcela Strýka, ktorá sa vyznačovala silnou väzbou na českú časť federácie, 

najmä na Prahu.  

⁎ ⁎ ⁎ 

 

To boli naozaj tvrdí disidenti, tí chalani. Ale oni boli napojení na Prahu. Chodili na 

semináre Egona Bondyho a boli to naozaj disidenti pražského typu. A mali ťažké časy, lebo tí 

policajti po nich išli, ale holý fakt je ten, že sme o nich nič nevedeli. Ja som niečo o Marcelovi 

Strýkovi vedel, ale Košice boli strašne ďaleko. [...]. Ďalej ako Praha, alebo Brno. A fakt je 

ten, že tam nebol žiadny kontakt medzi touto košickou skupinou a Bratislavou. 

                                                           
92 J. MARUŠIAK vymedzuje v rámci Slovenska len dva disidentské okruhy. Na jednej strane občiansky disent 

a na strane druhej disent kresťanský tzn. tajnú cirkev, ktorá podľa jeho slov fungovala ako apolitická štruktúra, 

ale niektorí jednotlivci vyvíjali v tomto prostredí kresťansko –demokraticky orientovanú politickú činnosť.  

Ostatné okruhy (kultúrny underground, ekologické hnutia, či aktivistov maďarskej menšiny,...) však k disentu 

jednoznačne nezaradil, pretože podľa jeho názoru neboli ich ciele čisto politické. 

 S týmto Marušiakovým dichotomickým rozdelením sa však dá polemizovať, a to hlavne v prípade maďarských 

intelektuálov žijúcich na Slovensku. Ako dôkaz môže slúžiť napríklad známy fakt založenia Výboru na ochranu 

práv Maďarov v Československu v roku 1978 (aký mal tento výbor cieľ ak nie politický?), alebo Memorandum 

z roku 1988, kde sa vyše 300 osôb vyslovilo za zmenu politického systému, respektíve dodržiavanie občianskych 

práv s akcentom na maďarskú menšinu v Československu. Preto v kontexte tejto práce budem pracovať s tézou 3 

hlavných prúdov slovenského disentu. Underground a umelecké kruhy budem označovať pojmom alternatívna 

kultúra. 
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Oni, tí Košičania sa právo orientovali na Prahu, pretože Praha bola omnoho 

dynamickejšia, zaujímavejšia. Boli tam veci, ktoré Bratislava neponúkala. Tu to bolo také 

uzavreté, intelektuálne nie veľmi nápadité. Tu na Slovensku nebolo veľmi o čo stáť93. 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

V súvislosti napríklad so spomínanými výtvarníkmi, je nesprávne hovoriť o disente, 

ale skôr o istom type alternatívnej kultúry. Samozrejme, aj títo žili na spoločenskej periférií 

a nemohli sa prezentovať legálnym spôsobom.  

 Tri hlavné prúdy slovenského disentu, ale aj predstaviteľov alternatívnej kultúry 

a ekologických aktivistov istým spôsobom spojila Sviečková manifestácia (25. marec 1988)94.  

V kontexte tejto práce sa budem však venovať najmä občianskemu a kresťanskému prúdu 

slovenského disentu, pretože práve skrz ne možno hľadať a nachádzať prieniky s osobnosťou 

Dominika Tatarku. 

Faktom však zostáva, že disident na Slovensku, tvoril naozaj iba marginalizovaný 

zlomok obyvateľstva. (Samozrejme ak nepočítame masové kresťanské hnutie, ktoré sa snažilo 

profilovať apoliticky). 

 Navyše, tzv. disidenti boli prakticky sústredení len v dvoch najväčších slovenských mestách. 

V Bratislave a v Košiciach. Tiež treba povedať, že vzájomné kontakty medzi bratislavskými 

a košickými disidentami, resp. alternatívnou kultúrou boli mizivé. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Rozdiely medzi slovenským a českým disentom, resp. alternatívnou kultúrou 

reflektuje v rozhovore aj Martin M. Šimečka : 

 

  Bolo to úplne iné ako v Prahe. Pretože tu neexistoval underground máničkovského 

typu, ako v Prahe, Plastic People a taký ten otvorený underground, kde proste sa po krčmách 

stovky ľudí proste schádzali a mali tie siete a mali tam také významné postavy od Jirousa až 

po Havla. Na Slovensku to bolo vlastne niekoľko desiatok ľudí, časť z nich boli výtvarní 

umelci, ktorí žili tak na pomedzí Dano Fischer a Bočkayovci. Potom to bolo pár chalanov, 

ako bol Jano Budaj, ktorý bol pôvodom umelec a fotograf, robil performance, takzvané teda 

                                                           
93 Rozhovor s M.M. Šimečkom, január 2017, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
94 Sviečková manifestácia, resp. zúčastnení demonštranti mali tri hlavné požiadavky: 1. obsadenie uprázdnených 

biskupských stolcov na Slovensku, 2. dodržiavanie náboženskej slobody v Československu, 3. dodržiavanie 

občianskych práv. 
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umenie tohto typu a ľudia, ako Tomáš Petřivý, ten už je ale dávno mŕtvy. Ľudia ako Oleg 

Pastier. Potom bola ešte taká partia, tiež taká napoly. Okolo Jana Langoša a Martina Kleina. 

Tí vydávali zasa svoj samizdatový časopis, ktorý sa volal Altamira. Ale treba povedať, že to 

bolo všetko v porovnaní s Českom dosť chabá produkcia a zaniklo to po niekoľkých číslach. 

  Tieto slovenské undergroundové časopisy ľudia nepodpisovali svojím pravým menom, 

ale pseudonymami, takže to bolo celé také akoby utajené, mňa to hrozne iritovalo, lebo som 

bol z Čiech zvyknutý, že sa spisovatelia podpisujú pod svoje knihy a články  v časopisoch. Na 

Slovensku to bolo oveľa komornejšie. A vlastne to bolo akoby skôr o stretávaní sa tých ľudí95. 

Ale nejaký výsledok v podobe kníh, časopisov bol pomerne veľmi mizivý, až koncom 80 rokov 

sa to trochu rozbehlo.[...] To má dva dôvody. 

 Jeden je historický. Slováci neboli navyknutí na tento typ kultúrneho sebavedomia, ako mali 

Česi. Aj také to občianske vedomie, ešte od Masaryka, to na Slovensku nebolo. 

Normalizácia na Slovensku prebiehala pomerne menej dramaticky a pomerne menej 

drasticky, ako v Česku.[...] 

Na Slovensku to bolo často tak, že tí spisovatelia síce dostali zákaz publikovania, ale 

našli im nejakú prácu v redakcii nejakého úplne úbohého časopisu a všetci tak trochu dúfali, 

že postupom času opäť budú môcť začať publikovať, keď budú potichu. A aj sa stalo, že 

niektorí potom dostali možnosť publikovať výmenou zato, že neboli disidentami. To bola jasná 

deliaca čiara.  

V Česku bola tá deliaca čiara jasná. Takže  tí ľudia často nemali inú možnosť, ako si vytvoriť 

alternatívnu kultúru. A na Slovensku to bolo také čakanie, že možno mi raz snáď dovolia. [...] 

Takže tam bol taký jasný princíp v tom, že spisovatelia, ktorí boli zakázaní, napríklad 

Pavel Vilikovský alebo Dušan Mitana, ktorí nedá sa povedať, žeby s tým režimom 

kolaborovali, ale tiež nikdy nešli do toho disentu. A nikdy nepublikovali v samizdate. Lebo to 

by znamenalo zákaz publikácie navždy, resp. v tom režime.96 

Faktom teda zostáva, že tzv. občiansky prúd disentu na Slovensku bol tvorený len 

malou skupinou osihotených intelektuálov bez výraznejšej spoločenskej odozvy97, a to práve 

z dôvodov, ktoré v texte vyššie výstižne reflektuje Martin M. Šimečka. Táto, čo do počtu 

malá skupina osôb, teda v rámci svojich aktivít udržovala kontakt najmä s pražským centrom. 

                                                           
95 V osemdesiatych rokoch najmä M.M. Šimečka vozil D. Tatarku na stretnutia disidentov. Či už na Slovensku, 

Morave, alebo v Čechách, pokiaľ to dovoľoval Tatarkov zdravotný stav. In: Rozhovor s M. M. Šimečkom, 

január 2017, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
96 Rozhovor s M.M. Šimečkom, január 2017, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková 
97 Porov. napr. Čarnogurský, J.: Odpor proti komunizmu. Dostupné na internete: 

http://www.impulzrevue.sk/article.php?26  

http://www.impulzrevue.sk/article.php?26
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 Ako už spomínam v texte vyššie najpočetnejším a najlepšie organizovaným 

opozičným prúdom, bol prúd kresťanský, a preto sa mu v nesledujúcich riadkoch 

pokúsim venovať trochu podrobnejšie. 

 

3.1. Kresťanský disent 

 

 

Tematika kresťanského disentu na Slovensku je v odbornej literatúre spracovaná pomerne 

podrobne98. Detailne sú v nej opísané prípravy a priebeh pútí, činnosť Tajnej cirkvi aj náplň 

stretnutí mládeže a inteligencie. 

 Ja sa v nasledujúcich riadkoch pokúsim, vzhľadom na tému tejto práce len rámcovo 

načrtnúť základné mechanizmy jej fungovania,  štruktúry a vzájomnej spolupráce, ktoré sa 

budem snažiť vhodne doplniť výňatkami z nahrávok  rozhovorov, ktoré som v tejto súvislosti 

vytvorila. 

Sedemdesiate roky 20. storočia sa na Slovensku sú charakteristické rozvojom katolíckeho 

fenoménu Tajnej cirkvi. Tajná cirkev organizovala náboženské krúžky najmä medzi 

inteligenciou, taktiež mala kontakty so strednými školami, ale hlavne sa ilegálne realizovala 

v prostredí slovenských vysokých škôl .Centrom tejto činnosti  bola v tom čase Bratislava, 

pretože práve tam sa nachádzala väčšina z nich. Vysokoškolské tajné krúžky boli tvorené 

skupinkami mladých ľudí v počte 5-10 osôb. 

  Odchovanci spomínaných krúžkov, sa po skončení vysokoškolského  štúdia poväčšine 

vracali do svojich pôvodných bydlísk, prirodzene roztrúsených  po celom území 

Slovenska.  Tam po vzore, ktorý si osvojili počas štúdia zakladali nové spoločenstvá, 

prípadne pripravovali pôdu pre ich vznik. Takýmto spôsobom sa vytvárala celoslovenská  sieť 

týchto malých kresťanských buniek, prostredníctvom ktorej sa šírili myšlienky angažovaného 

kresťanstva, ale aj kresťansky orientovaná samizdatová tlač99.  

                                                           
98 Informácie ku kresťanském disentu a jeho fungovaniu možno dohľadať napr. v nasledujúcich tituloch: KMEŤ, 

N.: Opozícia a hnutie odporu na Slovensku 1968-1989, In: BLAŽEK, P. (ed.): Opozice a odpor proti 

komunistickému režimu v Československu 1968-1989, Ústav českých dějin FF UK, Praha, Dokořán, 2005, 

ŠIMULČÍK, J.: Svetlo z podzemia, Prešov, Nakladateľstvo Michala Vaška, 1997,  ŠIMULČÍK, J.: Čas svitania, 

Prešov, Nakladateľstvo Michala Vaška, 1998, ŠIMULČÍK J.: Zápas o nádej, Prešov, Nakladateľstvo Michala 

Vaška, 2000, a. i. 
99 Jednotlivé samizdatové  publikácie kresťanského charakteru sa orientovali na rôzne skupiny obyvateľstva: deti 

(Svetlo), mládež (ZrNO), rodiny (Rodinné spoločenstvo), inteligenciu (Náboženstvo a súčasnosť), kňazov 

(Orientácia, Una Sancta Catholica), resp. periodiká pôsobili v rozličných spoločenko -vedných oblastiach: 

história (Historický zápisník, Hlas Slovenska), filozofia (Radosť a Nádej), politika (Bratislavské listy), 
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Najznámejšou, technicky najlepšie vybavenou a až do r. 1989 neobjavenou samizdatovou 

tlačiarňou bola legendárna pivničná tlačiareň v Bratislave – Trnávke: 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

V tomto smere bola najlegendárnejšia tlačiareň tu v Bratislave na Trnávke, kde ľudia 

z nášho spoločenstva vytvorili takú dvojitú pivnicu. To znamená sa len nadvihol taký poklop, 

ktorý bol ináč neviditeľný, lebo bol zakrytý, a tam sa vošlo do jednej pivnice, ktorá takisto 

mala v kúte skriňu, tú keď ste odtiahli, tak sa išlo do druhej pivnice a tam bola tá tlačiarenská 

mašina. 

  To bolo odvetrané, aby tí ľudia sa tam nezadusili, a tam sa tlačili samizdaty. A na tú 

tlačiareň neprišli, tá trvala do 89. A tam sme mali najmodernejšiu tlačiareň, lebo najmä 

holandskí protestanti sa veľmi angažovali. A doniesli nám najmodernejšiu mašinu z ktorej sa 

už dali robiť tisícky kusov, pretože sa to robilo cez kovové blany.[...] 

 K tým Holanďanom sme sa dostali cez saleziána Antona Hlinku, ktorý bol vonku to bol 

kňaz a hlásateľ Hlasu Ameriky. Tí Holanďania vykonali obrovskú prácu, lebo mali autá 

s dvojitými dnami a dvojitými stenami a vozili nám zas literatúru, ktorá sa tlačila v Ríme100. 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

 Ďalšou činnosťou tajnej cirkvi bola tajná vysviacka nových kňazov, pašovanie literatúry, 

zasielanie informácií do zahraničia. 

 

Potom sa začali nosiť knihy do Poľska. Z Poľska sa prenášali v batohoch. Mali štyria Poliaci 

štyri batohy a Slováci štyri. Vyšli do hôr na hranice, tam pohraničiari neboli a vymenili si tie 

batohy. V jedných bolo trochu jedla a v druhých boli knihy. A jedni moji známi potom na 

nákladnom aute odnášali asi jedenásť ton kníh na vlečke, na traktore. Čiže tajná cirkev bola 

na Slovensku fantasticky zorganizovaná. 

     Vtedajšie výsadné postavenie Tajnej cirkvi na Slovensku je však potrebné vidieť aj 

v širších, myslím tým medzinárodných súvislostiach.  

V tejto veci bol nepochybne kľúčovým najmä moment v roku 1978, kedy sa kardinál 

Karol Wojtyla stáva pápežom. 

                                                                                                                                                                                     
informácie (Katolícky mesačník, Svedectvo, Výber), spiritualita (Myšlienky z večeradla, Nové Turíce s Máriou, 

Serafínsky svet). In.: ŠIMULČÍK, J.: Svetlo z podzemia. Prešov, Vydavateľstvo M. Vaška, 1997, s. 15-26 
100 Rozhovor s F. Mikloškom, november 2016, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
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 Prostredníctvom Wandy Póltawskej, ktorá s ním bola v prividenom osobnom kontakte 

a priatelila sa so Silvestrom Krčmérym, bolo možné priame napojenie slovenskej Tajnej 

cirkvi na Vatikán resp. priamo na pápeža. 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

[...] my sme mali obrovský kontakt na Jána Pavla II., lebo jeho osobná priateľka 

a poradkyňa, bola to psychiatrička Wanda Póltawská chodievala za ním do Ríma a často sa 

stavila v Bratislave. Silvo Krčméry s ňou bol veľký priateľ a odovzdal jej správy priamo pre 

pápeža. A my sme dostávali priamo od pápeža odpovede. Čiže taký kontakt, ako bol za 

komunizmu, taký dneska neexistuje. Také priame napojenie na pápeža, to už nebude nikdy101. 

⁎ ⁎ ⁎ 

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia kresťanstvo na Slovensku začalo nadobúdať novú 

dynamiku, najmä u mladej generácie, čo bolo dôsledkom pohybu, ktorý nastal koncom 

šesťdesiatych rokov, keď boli z väzenia prepustení kňazi, rehoľníci a laici, najmä náboženskí 

aktivisti z konca štyridsiatych rokov. Významnú úlohu v tomto pohybe zohrali Vladimír Jukl, 

Silvester Krčméry, a samozrejme aj František Mikloško, ktorí úzko spolupracovali s 

vtedajším biskupom Jánom Chryzostomom Korcom. 

Títo ľudia organizovali navonok stretnutia, výlety, turistiku vysokoškolákov, no tajne sa 

venovali šíreniu katolíckej viery medzi mládežou, organizovali systematické štúdium rôznych 

oblastí z náuky cirkvi, prebiehali slobodné diskusie o rozličných spoločenských problémoch a  

témach.  

Treba však povedať, že na rozdiel od takpovediac izolovaného prúdu slovenského 

občianskeho disentu, kresťanský disent udržoval stále vzájomné kontakty a to tak na území 

Slovenska ako aj na Morave či v Prahe. 

 V rozhovore to reflektuje aj František Mikloško: Stále sme udržovali kontakty s Viktorom 

Trstenským, ktorý bol taký aristokrat odporu, kňaz z Trstenej, so Štefanom Šmálikom. ktorý 

bol 11 rokov vo väzení, a ktorý bol historik a s ktorým sme sa stretávali a čítal nám svoje 

dejiny Cirkvi. Potom som spoznal prof. Hanusa, ktorý bol absolútnou intelektuálnou 

osobnosťou, podľa mňa dodnes neprekonanou. 

 V Čechách to bol najmä Oto Mádr, monument tajnej cirkvi. Neskôr sme sa veľmi 

spriatelili s Václavom Bendom a s Václavom Malým. A potom z tých mladších kňazov to boli 

                                                           
101 Tamže. 
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ľudia ako Jozef Oprala, tajný Jezuita, ktorý tlačil knihy. Alebo aj Kútnik Šmálov z Liptovských 

Sliačov.[...] 

No a potom v 83. keď sme začali robiť prvú podpisovku na Slovensku vôbec, keď zavreli 

Františkánov, tak vtedy sme so Silvom Krčmérym pochodili  v podstate celé toto slovenské 

prostredie. Tu sme udržovali kontakty každodenne, to je výsada hlavného mesta. Ale udržovali 

sa kontakty aj s inými časťami Slovenska a v tom bola tá sila. Chodieval som dosť pravidelne 

aj do Prahy, nosieval som tam správy pre kardinála Tomáška,  a potom samozrejme som sa 

stretával Otom Mádrom.  

U kardinála Tomáška, ja som sa s ním nestýkal, ale tam bol vrátnik výnimočná osobnosť 

pán Bláha, ktorému som proste odovzdal materiály a on vedel, že to má odovzdať pánovi 

kardinálovi.[...] 

 To bol samizdat, ale aj správy, lebo kardinál Tomášek mal diplomatickú imunitu 

a prenášal v kufri nejaké veci do Ríma. To boli správy o prenasledovaní, najmä o perzekúcii. 

To znamená, akým spôsobom ŠtB prenasleduje veriacich ľudí, akým spôsobom pôsobí cez 

kňazov, aby ich rozleptala.[...] 

Bez týchto kontaktov by sa nedalo existovať to sa ukázalo pri tej púti na Velehrad pri tej 

obrovskej akcii pána Navrátila102, kedy sme vyzbierali viac ako 500 000 podpisov a čiže tá 

spolupráca bola intenzívna a tiež aj samizdatová výmena. 

Dominik Tatarka sa ku kresťanskému disentu, resp. k jeho elitným členom dostal cez 

Silvestra Krčméryho, s ktorým sa priatelil. Zúčastňoval sa tajných stretnutí v bytoch 

disidentov, kde rečnil a diskutoval s prítomnými intelektuálmi a mládežou. Ako som už 

zmienila v úvode práce, Dominik Tatarka v štyridsiatych rokoch vystúpil z katolíckej cirkvi 

a sklonku života tento svoj postoj prehodnocoval a napísal o svojom omyle aj prehlásenie. 

Tatarka pochádzal zo silno veriacej rodiny, resp. jeho matka bola silne veriaca žena. Aj 

jeho vzdelanie začalo v Nitrianskom malom seminári, kde si ho ako veľmi bystrého chlapca 

obľúbil vtedajší arcibiskup Kmeťko103.  

Jeho životný príbeh nevynímajúc značnú časť umeleckej tvorby môžeme označiť ako jeho 

hľadanie cesty k Bohu.  

                                                           
102 Podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v ČSSR, známa tiež ako 31 požiadaviek moravských 

katolíkov, alebo 31 bodov Augustína Navrátila. Tento text z roku 1985 obsahoval požiadavky, ktoré mali 

zabezpečiť náboženskú slobodu vo vtedajšom Československu, odluku cirkvi od štátu, obsadenie biskupských 

stolcov, slobodu tlače, slobodu vyučovania náboženstva atď.  

Text petície podporil pražský arcibiskup kardinál Tomášek a tajná cirkev začala zbierať podpisy na jeho podporu 

po celom Slovensku. Kampaň mala nečakanú odozvu medzi veriacimi a pomerne rýchlo sa podarilo vyzbierať 

viac ako pol milióna podpisov, z ktorých bola väčšina od slovenských veriacich. 
103 MIKLOŠKO, F. : Desať spravodlivých (Ľudia, knihy, dokumenty 1985 - 2010), Prešov, Vydavateľstvo 

Michala Vaška, 2011 s. 65 
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V rámci tvorby možno záblesky prienikov s týmto tvrdením nachádzať už v názve 

niektorých jeho diel (Listy do večnosti, V úzkosti hľadania), ale aj časté motívy večnosti, 

nesmrteľnosti a hlavne pojem Obce božej, s ktorým pracuje vo svojich filozofických úvahách. 

Motív viery a skrz ňu aj svätosti v súvislosti s obcou disidentov Tatarka reflektuje aj vo 

svojich Navrávačkách :  Malá disidentská obec to je „na pozadí celej tradície podľa môjho 

cítenia jedna svätá obec, svätá obec, ktorá si spomína na všetkých svojich členov“. „Keď sa 

ľudia uctievajú, milujú, keď sú si  i blízki, keď sú vyvolení, majú pocit absolútnej satisfakcie. 

[...] To je pomocné slovo, satisfakcia, to je povedzme ľudská sláva, ľudské naplnenie. [...] 

Jedna spoločnosť donáša nejaké obete, donáša výsledky svojej práce. [...] Jeden pisateľ 

napíše nejakú knižočku, z ktorej sa dozvieme, že patrí k nám. To je spoločnosť malá, ale je to 

obec svätých104. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
104 TATARKA, D.: Navrávačky. Bratislava, Artforum, 2013, s. 92 
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 Obrázok IV.: Prosba Dominika Tatarku o znovu prijatie do katolíckej cirkvi 

ZDROJ: LA PNP Praha 
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3.3.   Slováci a Charta 77 

 

Slovenských signatárov bolo málo105. Z rôznych dôvodov v Bratislave ani inde na 

Slovensku k žiadnemu podobnému občianskemu zoskupeniu ľudí ako v Prahe v decembri 

1976 nedošlo. V prvej skupine podpisov Charty 77 bol podpis slovenského historika Jána 

Mlynárika a spisovateľa Dominika Tatarku, ktorí v decembri 1976 v Prahe Chartu 77 

podpísali spolu. Potom ju podpísal Miroslav Kusý, neskôr Tomáš Petřivý, v tom čase študent 

FAMU. V ďalších skupinách potom nechýbali podpisy katolíckych kňazov Mariana Zajíčka a 

Roberta Gombíka, programátora Vlada Čecha, košického študenta Marcela Strýka. Takmer 

všetci slovenskí signatári Charty 77 dospeli k podpisu osamote. 

     Dôvody malého ohlasu Charty 77 na Slovensku reflektuje v rozhovore aj profesor 

Miroslav Kusý, ktorý bol jedným z mála jej slovenských signatárov: 

 

     Charta vznikla hlavne, ako pražská záležitosť, ale nie z nejakých snobských dôvodov, ale 

v závislosti od pomerov v krajine, čiže z dôvodov ilegality. Tí ľudia sa tam mohli stretnúť 

a dať dohromady nejaké vyhlásenia a dať dohromady povedzme aj tých hovorcov, ale už 

mimo Prahu to bolo ťažšie, aby niekto bol hovorca Charty napríklad z Brna a tobôž 

z Bratislavy. 

 Ja som mal byť niekoľkokrát hovorcom, ale vždy sme sa dohodli, že to nie je možné 

vzhľadom na tú situáciu a proste to, ako to bolo ostro sledované Štátnou bezpečnosťou. Takže 

z toho hľadiska Charta reflektovala hlavne  československé pomery. Písali sa správy 

o jednotlivých oblastiach života v krajine. 

 Napríklad v zdravotníctve, rómska otázka a podobne. To písali experti na slovo vzatí, 

aj keď niekedy museli byť v ilegalite, pretože boli z oficiálnych kruhov a písali to pre Chartu. 

Ale aj slovenská otázka sa tam otvorila. Ja sám som mal napríklad prednášku v Brne 

u profesora Jelínka na byte v jeho krúžku o Slovensku. Ale samozrejme to nebola prioritná 

otázka pre chartistov. 

                                                           
105 Ako sa skoro ukázalo, Charta 77 nedokázala osloviť väčší okruh osôb a nepodarilo sa jej takmer vôbec 

preraziť na Slovensko. Keď vychádzame zo zoznamu mien, potom z celkového počtu cca 1880  za roky 1977-

1989 počet slovenských signatárov nedosahuje ani dvadsať. In: Prečan, V.: Charta 77. 1977-1989. Od morální 

k demokratické revoluci, Čs. středisko nezávislé literatury, Scheinfeld-Schwarzenberg, Bratislava, Archa, 1990, 

s.60. 
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 Prioritný bol odpor voči komunistickému režimu, a tie národnostné otázky Charta 

odsúvala bokom. Alebo sa vtedy nedostávali vôbec ani do popredia. Takže aj preto sa stalo, 

že na Slovensku boli iné témy, ktoré ľudí na Slovensku oslovovali, ale Charta oveľa menej. 

Aj preto, že ten politický útlak v Čechách bol silnejší, ako na Slovensku. Politický útlak 

bol výraznejší a preto Štátna bezpečnosť viac reflektovala to, čo sa deje v Čechách a Slováci 

si mysleli, že sú viac menej za vetrom, a že nás sa to netýka. Tak na mnohé chartistické akcie 

na Slovensku neprišli. Keď sme dávali rezolúciu za prepustenie Václava Havla z väzenia 

a podobné záležitosti, tak nás Slováci odbili s tým, že je to pražská záležitosť, to sa nás 

netýka. 106. 

Profesor Miroslav Kusý v rozhovore taktiež zdôrazňoval a akcentoval potrebu ŠtB 

rozrušovať vzájomné disidentské kontakty v slovenskej a českej časti federácie s primárnym 

úmyslom zabrániť vzniku masovejšieho opozičného hnutia. Nezanedbateľný bol aj záujem 

katolíkov resp. vedúcich osobností katolíckeho disentu, aby na Slovensko neprenikali z Čiech 

ateistické vplyvy:  

Štátnej bezpečnosti zvlášť záležalo na tom, aby tie kontakty s Prahou neboli. Prahu 

považovali za omnoho buričskejšiu a protirežimnú, než si mysleli, že to bolo vidieť na 

Slovensku. 

 Preto sa báli toho, aby tieto české tendencie nejak nepokazili Slovákov. To nakoniec 

bol pocit nie len ŠtB, ale potom aj povedzme ľudí, ako Jano Čarnogurský a podobne, ktorí sa 

tiež toho báli, že ateistické Čechy by mohli zle vplývať na Slovensko. V rámci Charty sa tento 

problém prekonával, pretože v rámci nej boli zastúpení aj ex-komunisti aj katolícki farári 

napríklad Václav Malý, farár Zvěřina, ale aj niektorí predstavitelia evanjelikov a podobne. 

 Ale my sme si veľmi dobre rozumeli, lebo sme mali záujmy, ktoré nás zjednocovali. 

A tieto otázky pre nás vtedy neboli dôležité. Aj tá slovenská otázka bola pre nás ako chartistov 

druhoradá, čo nám potom národovci vytýkali, že sme málo národne uvedomelí. Ale my sme 

nikdy neboli národne uvedomelí. 

Každopádne, prvým slovenským signatárom Charty 77 bol práve Dominik Tatarka. Na 

ilustráciu okolnosti jej podpisu slúži napríklad pomerne známa spomienka  Václava Havla:  

,,Bolo nám jasné, že zo Slovenska už mnoho podpisov nedonesieme, nuž som tie hárky začal 

zasa nenápadne pchať do aktovky. A v to sa stala vec, pre ktorú o tej dávnej príhode vlastne 

píšem: zrazu vstal od stola krásny chlap s výraznou tvárou, ktorý za celé predpoludnie 

nepovedal vôbec nič, pristúpil ku mne a vraví: Daj to sem!... 

                                                           
106 Rozhovor s M. Kusým, november 2016, Bratislava, viedla Dominika Kriššáková. 
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Chlapík vytiahol pero, napísal tam Dominik Tatarka, tľapol ma po chrbte a bez toho, aby na 

niekoho pozrel, alebo niečo dodal, odišiel"107. 

Zmienky samotného Tatarku o podpise Charty nachádzame i v spomienke Bernarda Nöela 

z roku 1986, a to celkom na dvoch miestach na str. 122 a 129.[...] ,,A keď na Zväze 

spisovateľov niekto vyhlási, že ste podliak, celý Zväz to po ňom skanduje. Necigánim. 

Predstavte si, podpísal som Chartu, a všetci ma odsúdili. Spisovatelia, výtvarníci, herci, hoci 

ani jeden z nich Chartu nečítal. Tá absurdná, absolútne absurdná poslušnosť. Všetko 

demoralizované múmie! A ja som si predstavoval, že spisovateľ je niekto, kto hľadá zmysel 

života, kto formuluje myšlienky, kto druhých nadchýna, očarúva. No ako možno očariť 

rozčarovaného"? [...] 

,,Havel je predstaviteľom českej kultúry a českého národa - a prepáčte mi ten výraz, je to 

hrdina. Vždy chcel toto zachraňovať, tamto podporiť, zbierať podpisy. Mojim nešťastím bolo, 

že som sa s ním stretol hneď po príchode do Prahy, a on mi povedal: podpíš. A ja som 

podpísal - Chartu. A krátko nato ma zrazilo auto. Bolo to pred bránou jedného cintorína. 

Zlomené rameno, zlomená noha - akože sa to povie? Holenná kosť. Nebolo nijakého dôvodu, 

aby ma na tomto mieste malo zraziť auto. Chápete to"?  

 

 

3.1.1. Korelácia občianskeho a kresťanského disentu 

 

 

Keďže slovenskí disidenti sa fakticky kumulovali v drvivej väčšine len v Bratislave, skôr 

či neskôr sa takmer všetci spoznali. Išlo tak o predstaviteľov občianskeho disidentského 

prúdu, kresťanských disidentov, ale aj ekologických aktivistov a umelcov. 

Všetkých týchto ľudí spájal spoločný nepriateľ v podobe komunistického režimu a možno 

v neposlednom rade aj pocit spolupatričnosti osôb, ktoré boli režimom štvané, sledované 

a kvôli svojej občianskej aktivite i vytláčané na okraj spoločnosti.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

                                                           
107 HAVEL, V.: Daj to sem! In: Prezident v Bratislave. (S textami Václava Havla). Bratislava, Archa, 1990 s. 14 
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 To, čo bolo možno mojím, takým špeciálnym postavením v rámci tajnej cirkvi, ktorá sa 

ináč nechcela angažovať vo veciach politických, ani veľmi občianskych, pretože niesla na 

sebe traumu Slovenského štátu. 

  Tak ja som mal isté výsadné postavenie u biskupa Korca, lebo som sa kamarátil 

jednak s výtvarníkmi, ktorým som organizoval, ešte keď som robil na akadémii neoficiálne 

výstavy. To je teraz takzvaná skupina AR  Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Milan Mudroch, 

to sú už dneska sedemdesiatnici, ktorí sú už dneska významnými slovenskými výtvarníkmi, ale 

vtedy začínali a nemali kde vystavovať, tak vtedy u nás na Ústave technickej kybernetiky mali 

svoje prvé výstavy. 

A potom som sa priatelil s týmto občianskym disentom a ochranármi s Jánom Budajom, 

Jánom Langošom, Ivanom Hoffmanom, Olegom Pastierom. A potom neskôr s Jozefom 

Jablonickým, Milanom Šimečkom starším, Mirom Kusým a Hanou Ponickou. Bratislava je 

malé mesto a tých disidentov bolo málo. Takže my sme sa postupne všetci spoznali a tie 

stretnutia boli neuveriteľne obohacujúce a podnetné108. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Ja som bol v kontakte  s Ferom Mikloškom, vtedy to bol vlastne taký asistent biskupa 

Korca. Takže aj Korec tu bol niekoľkokrát u mňa v byte, vtedy ako tajný biskup. Takže my sme 

mali takú gentlemenskú dohodu, ale zároveň Korec vysvetľoval, že nemá od svojich veriacich 

mandát na to, aby išiel do občianskeho odboja. Že jeho veriaci mu schvália a budú ho 

podporovať, keď bude bojovať o biskupský stolec, o vyučovanie náboženstva na školách, ale 

nebude sa angažovať v občianskych právach, ani tí veriaci, pretože to ich tak nepáli. Oni 

chceli byť apolitickí aj v mnohých prípadoch tvrdili, že by  neboli radi, keby sme im vstupovali 

do ich vecí, pretože by dostali politický charakter.  Ich náboženská nejaká aktivita, nejaká púť 

a podobne. Takže napríklad, keď bola tá známa bratislavská Sviečková manifestácia, tak tam 

sme nevstúpili napríklad do toho. Ja som povedal vtedy Ferovi Mikloškovi: Budem sa za vás 

modliť. Ako ateista som toto prehlásil109. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

 

                                                           
108 Rozhovor s F. Mikloškom, Bratislava, november 2016, nahrala Dominika Kriššáková. 
109 Rozhovor s M. Kusým, november 2016, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 



    

  64 
 

To bola solidarita prenasledovaných ľudí, to bola solidarita ľudí, ktorí sa bránili a túžili po 

slobode. Čiže na jednej strane nás zjednocoval ten povedzme nepriateľ. Jablonický mal 

najviac domových prehliadok tuná vôbec na Slovensku, a potom proste my sme bránili vieru 

a bránili sme cirkev, a oni bránili tvorbu. 

      Ja už z domu som mal k literatúre istý vzťah cez svoju matku.  Čiže pre mňa aj české 

samizdaty, aj to čo tu vznikalo na poli literárnom aj na poli poézie, tak to bolo niečo, čo bolo 

fascinujúce. Musím povedať, že v tom čase som čítal knihy, a teda samizdaty Egona Bondyho 

a Hrabala, ktoré by sa dalo povedať, že boli nihilistické, ale v tom prostredí štvancov, ktorí 

nikdy nevedeli, kedy ich niekto zatkne, kedy pôjdeme na výsluch. 

 My všetci sme mali v bytoch odpočúvacie zariadenia. Tak v tej chvíli tie knihy pôsobili ako 

balzam, lebo v tej chvíli nikto iný nevedel tak vyjadriť tú skutočnosť komunistickú, ako títo 

ľudia. 

     V tomto smere boli veľmi zaujímavé aj knihy Dominika Tatarku. Niektoré boli pre mňa už 

ťažko čitateľné, niektoré boli príliš naturalistické. Ale niektoré, ktoré vznikli po novembri 89 

boli fantastické. Boli výkrikom človeka, ktorý je štvaný, a ktorý túži po slobode. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Na záver tejto podkapitoly, ktorá mala predovšetkým na základe akejsi koláže vytvorenej 

z výpovedí110 čelných predstaviteľov jednotlivých disidentských prúdov na Slovensku, 

vytvoriť ilustratívny obraz vzájomnej ich súvzťažnosti. Na dôvažok  z nich môžeme vyvodiť 

niekoľko zhrňujúcich všeobecných záverov. 

Prvým z nich je fakt, že v slovenskom kontexte v súvislosti s disentom v porovnaní 

napr. s českou časťou vtedajšej federácie nemožno hovoriť o hnutí. Hlavne z toho dôvodu 

v texte tejto state používam pojem disent, resp. disidentský prúd. 

Hlavnými dôvodmi tohto stavu boli najmä menej drastický priebeh normalizačného procesu 

v porovnaní s českými krajinami, nižšie kultúrne sebavedomie a občianske povedomie na 

Slovensku a v neposlednom rade aj dištancovanie sa kresťanských aktivistov, resp. 

popredných predstaviteľov Tajnej cirkvi od občianskych a politických záležitostí, ktorého 

korene z veľkej časti súviseli s neslávnym odkazom klérofašistického Slovenského štátu. 

                                                           
110 Pozn.: Výňatky z rozhovorov nahratých autorkou tejto práce majú rýdzo ilustratívny charakter, pretože pri 

všetkej snahe sa otázky pohybovali v rovine  pomerne známych, a už publikovaných informácií všeobecných 

dejín, čo minimalizovalo možnosť a význam hlbšej kritickej reflexie. 
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Aj čo sa týka produkcie občianskeho samizdatu, bola minimálna a samizdatové 

časopisy (Kontakt, Altamira a pár ďalších) po pár číslach zanikli. Občiansky orientovaní 

slovenskí intelektuáli udržovali podľa možnosti kontakt s českou časťou republiky, poväčšine 

s Prahou a publikovali v tunajších samizdatoch. To bol aj prípad Dominika Tatarku. 

Slovenskí disidenti sa vzhľadom na ich nízky počet navzájom takmer všetci poznali, 

pamätníci v rozhovoroch reflektujú aj sporadické osobné stretnutia príslušníkov jednotlivých 

prúdov, ktorých spájal spoločný nepriateľ v podobe komunistického režimu, ale spoločný 

výsledok v podobe spoločných akcii či vydávania samizdatov sa nekonal. 

V slovenskom kontexte má v týchto súvislostiach kľúčové postavenie kresťanský 

disidentský prúd, resp. veľmi dobre organizovaná celoslovenská sieť malých bunkových 

kresťanských spoločenstiev a čulé kontakty čelných predstaviteľov tohto prúdu so zahraničím. 

S poľskými katolíkmi, prostredníctvom Wandy Póltawskej priamo s pápežom Jánom Pavlom 

II.,  a skrz Antona Hlinku aj s holandskými protestantmi. 

Tento prúd sám seba síce profiloval apoliticky, ale neodškriepiteľným faktom zostáva, 

že skrz Sviečkovú manifestáciu dokázali jeho členovia už v roku 1988 zorganizovať jednu z 

najmasovejších demonštrácií za slobodu v ére normalizačného Československa.  
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4. Život a tvorba Dominika Tatarku po podpise Charty 77 

 

Zazvoní telefón, nikto sa v ňom nehlási.  

Idem sa prejsť, fotografujú ma. 

Radšej nevychádzam. Som odrezaný od sveta. 

Som ako nesvojprávny. 

Pre svojich čitateľov už neexistujem. 

Neexistujem už pre nikoho. Existujem už len pre políciu. 

Každý má strach sa so mnou stretnúť. 

Je to veľmi rafinovaný vynález: Izolovať a trestať. 

Dnes mi zostáva iba jediné rozptýlenie. Písanie. Nič viac111. 

 

(Dominik Tatarka) 

 

 

Po tom, ako Dominik Tatarka podpísal prehlásenie Charty 77 vzťah režimu k nemu sa 

opäť vyostril.  Román Prútené kreslá bol v roku 1964 posledným jeho legálne publikovaným 

literárnym dielom. Výrazný zlom v jeho živote, ktorý spomínam v texte vyššie, teda značne 

kritický postoj k režimu a vyhranený názor na okupáciu Československa vojskami Varšavskej 

zmluvy sa premietol aj do jeho literárnej tvorby, resp. do jeho tvorivého gesta.  

 Tatarkova spoločenská izolácia, vyradenie z verejného života, sústavné sledovanie 

príslušníkmi ŠtB, spojené s obmedzovaním pohybu, najmä návštev jeho priateľov žijúcich 

v Prahe112 spôsobil, že sa uzatvoril do seba. Písať však neprestal, i keď si uvedomoval 

márnosť svojho počínania: 

⁎⁎⁎ 

 

Prečo píšem tento list a predtým toľko listov, celý balík, o ktorých už vopred viem, že 

ich nepošlem, že si ich už neprečíta ani jeden, jediný čitateľ, ktorému sú určené, pre ktorého 

                                                           
111 NŐEL, B.: Stretnutie s Dominikom Tatarkom. In: BOMBÍKOVÁ, P.- ANTALOVÁ, I.: Ešte s vami pobudnúť 

(Spomínanie na Dominika Tatarku...) s. 124 
112 Eva Štolbová reflektuje Tatarkov pražský sociálny okruh (okrem jej priateľov s ktorými Tatarku sama 

zoznámila:  Jana Vaculíka, Viktora Stoilova a jeho manželky Zory) nasledovne: V Praze měl Tatarka ješte jinou 

skupinu přátel, v niž byli i slovenští a moravští disidenti převážně literárního zaměrení. Pravidelně se scházeli na 

různých místech Čech, Moravy i Slovenska: Eda Kriseová, Lenka Procházková, Olga Havlová, Dagmar 

Havlová, Hana Večeřová, Petr Kabeš, Jan Trefulka, oba Šimečkové, Ivan Jungmann, Karel Pecka, Jitka 

Vodňanská, Miroslav Kusý, Václav Havel, Zdeněk Urbánek, Ludvík Vaculík. In: ŠTOLBOVÁ, E.: Navrávačky 

s Dominikom Tatarkom. LIC, Bratislava 2013 s. 15 
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majú jedine zmysel? TAK KONČÍ SPISOVATEĽ – PÍSANÍM LISTOV MILENKE, KTORÉ SI 

ANI ONA NEPREČÍTA, LEBO ICH NEPOŠLEM. 

Prečo ti ich teda píšem? V tých neodoslaných listoch, v každom, po každý raz sa ťa 

zriekam, vášnivo, presvedčivo, to mi ver. Tak získavam, v potu tvári113, vlastne v huľavách 

dymu vyfajčených cigariet si vydobývam pocit slobody. Predsa len ešte čosi môžem. Pri 

všetkej mojej nemohúcnosti a biede, v dokonalom uväznení administratívnych opatrení, 

môžem sa zriekať krásnej, geniálnej, rafinovanej, priepastnej milenky, po ktorej túžia nie len 

krajskí, ale aj celoštátni činitelia a diplomati114. 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

 Pravdepodobne totiž predpokladal, že jeho dielo a taktiež súkromné listy sa už   

nedostanú na svetlo sveta. Práve z týchto dôvodov z jeho diela cítiť silný pocit generálnej 

rezignácie k okolitej realite.  Tieto pocity však jeho spisovateľské dielo neochudobnili. Práve 

naopak. To, že režim ho na celej čiare degradoval, vydieral ho šikanovaním, zapchával mu 

ústa v zmysle nemožnosti uverejniť to, čo vytvoril, spôsobilo, že stratil zábrany. Oslobodil sa 

od konvencií a skrz svoje texty Tatarka takpovediac obnažuje svoju dušu. Okrem reflexie 

vnútorných pocitov, postojov ku filozofii, kultúre a literatúre v textoch nachádzame tie 

najintímnejšie momenty115. 

Aj napriek tomu, že Tatarka mal oficiálny zákaz publikovať, režim sa ho sústavne 

snažil získať na svoju stranu, ale neúspešne. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Čelní predstavitelia spisovateľskej obce, ktorí boli členmi normalizovaného spisovateľského 

zväzu, sa Tatarku usilovali získať späť do svojich radov. Okrem prísľubov editácie a 

vydávania jeho textov, používali aj rôzne iné praktiky. Snažili sa využiť aj známu Tatarkovu 

slabosť vo vzťahu k opačnému pohlaviu. Pomerne známa je aj epizóda, ktorú spomína 

v rozhovore aj Miroslav Kusý: 

 

Mináč bol vtedy predsedom Matice slovenskej a asi aj Zväzu spisovateľov a bol aj členom ÚV 

strany. Koluje historka, ako prišiel k nemu na záhradu aj so svojou sekretárkou. Tá 

                                                           
113 Pozri: Gen 3, 19 
114 TATARKA, D.: Listy do večnosti. Sixty eight publishers corp., Toronto, 1988, s.7 (Kniha vyšla s podporou 

Nadácie Charty 77) 
115 Pozn.: Vzťahu slobody a intimity sa pokúsim podrobnejšie venovať v nasledujúcej kapitole. 
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sekretárka bola pohľadná, ženská. Mináč vedel, že také sa Tatarkovi páčia, a povedal jej, 

ukáž sa mu. Vyzleč sa. To bolo zvádzanie Tatarku: Však čo blbneš, pozri, toto všetko by si 

mohol mať. Prečo si taký zaťatý? To máme od Tatarku, ako jej kázal, aby sa mu vyzliekla, ako 

zvodná nymfa, ktorá je ochotná sa mu oddať, ak by bol ochotný podpísať, faustovsky 

povedané svojou krvou. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

  Tatarka zo svojich názorových pozícii neustúpil a asi hlavne kvôli tomu predpokladal, 

že jeho dobová tvorba sa zachová nanajvýš v rukopisnej podobe. Situácia sa však vyvíjala 

inak a s pomocou jeho českých priateľov sústredených najmä okolo osoby Ludvíka Vaculíka 

mu jednotlivé tituly začali vychádzať v samizdatovej podobe. 

     Neskôr potom aj v exilovom vydavateľstve INDEX v Kolíne nad Rýnom. Poväčšine však 

šlo o neautorizované vydania, voči ktorým mal výhrady aj sám Tatarka. Problém spočíval 

v tom, že Tatarka nerátal s tým, že jeho texty budú vydávané, a tomu zodpovedal aj štýl jeho 

písania. Texty boli neusporiadané, a bez primeraného koncepčného spracovania sa dostali do 

rúk vydavateľov v exile. Jedným z týchto editorov bol aj slovenský historik Ján Mlynárik. 

V zahraničí mu postupne vyšlo niekoľko titulov. Písačky, Navrávačky, Sám proti noci (v 

českom jazyku)116, Listy do večnosti a niekoľko ďalších. 

     V čase vylúčenia z verejného života Tatarka trpel i materiálnym nedostatkom. Svedčí 

o tom aj svedectvo už zmieňovaného Jána Mlynárika, ktorý spomína na neočakávaný príchod 

Dominika Tatarku do Prahy 6. decembra 1976. 

      ,,Svoj náhly neohlásený príchod Dominik odôvodnil tým, že v Bratislave sa dusí, nedá sa 

tam žiť [...], a že sa do Prahy prišiel nadýchať čerstvého vzduchu. Vedel som, že Dominik žije 

iba z invalidného dôchodku, osobitný dôchodok, na ktorý mal ako zaslúžilý umelec nárok, mu 

nedali, malou sumou mu prispieval Slovenský literárny fond". 

     Ďalej Mlynárik spomína, že práve z týchto dôvodov Tatarkovi navrhol, aby predal svoje 

rukopisy Archívu Národného múzea, prostredníctvom historika a archivára Aleša Chalupu, 

ktorý mal odvahu vykupovať materiály od proskribovaných vedcov a spisovateľov. Muselo to 

však postupovať cez antikvariát, ktorý materiály ponúkol Archívu NM, príslušná komisia 

nákup schválila, vyplatila príslušnú sumu, z ktorej si antikvariát nechával tretinu. Mlynárik 

taktiež uvádza, že v prírastkovej knihe Archívu NM v Prahe na str. 79 pod č. 45 je záznam 

                                                           
116  Pozn.: Pôvodný slovenský text do češtiny preložili manželia Binarovci.  
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z 22. decembra 1976 v znení: Konvolut rukopisů zasloužilého umělce Dominika Tatarky, 1 

karton.  Nadobúdajúca hodnota bola 27 000 Kčs. (Antikvariát následne Tatarkovi vyplatil 

18 000 Kčs, keďže si stiahol tretinu sumy). Prírastková kniha Archívu NM za rok 1976 nemá 

záznam o vyššej cene, než aká bola zaplatená za Tatarkove rukopisy. Nákupné ceny sa 

poväčšine pohybovali od 20 cez 100 do 500 Kčs.117 

     Tento rámcový náčrt financií, ktoré ANM vyplácal za nakúpené materiály je jasným 

dôkazom toho, že českí intelektuáli sa snažili v čo najväčšej možnej miere pomôcť režimom 

prenasledovanému slovenskému spisovateľovi, ktorého si umelecky aj osobne vysoko vážili. 

Ďalšie dva odpredaje Tatarkových rukopisov sa realizovali cez LA PNP hlavne preto, že mal 

omnoho bohatšie prostriedky na nákup týchto materiálov. V nákupnej komisii zasadali okrem 

iných aj Dr. Chalupa a Dr. Krulichová. Táto komisia odporučila nákup so zdôvodnením: 

Získání osobního fondu předního slovenského prozaika. Uložení těchto písemností 

v Literárním archivu Památníka národního písemnictví v Praze je výslovným přáním 

autora.118 

     Táto dodatočná klauzula slúžila ako argument, či vysvetlenie, prečo archív resp. 

pozostalosť slovenského spisovateľa nevykupuje LA Matice slovenskej v Martine, ale pražská 

inštitúcia. Hospodárske oddelenie PNP 3. mája 1979 vyplatilo antikvariátu 40 000 Kčs, 

z ktorých Tatarka dostal dve tretiny tzn. 27 000 Kčs. Ani v tomto prípade nebol možný 

priamy predaj a transakcia stála len na odvahe a dobrej vôli pracovníkov Antikvariátu na 

Karlovej ulici 2 v Prahe. 

    Tatarka za tri odkúpenia svojej pozostalosti ( v rokoch 1976, 1979, 1981) pražskými inštitúciami, 

získal dovedna 75 000 Kčs. Tento obnos peňazí vzhľadom na dobové pomery nebol 

zanedbateľný, a pravdepodobne výrazne pomohol Dominikovi Tatarkovi prekonávať 

                                                           
117 MLYNÁRIK, J.: Čosi z Tatatarku sa zatúlalo do Prahy. In: BOMBÍKOVÁ- ANTALOVÁ: Ešte s vami 

pobudnúť (Spomínanie na Dominika Tatarku). Bratislava, Nadácia M. Šimečku, 1994, s.90-92 

Pozn.:  Len na porovnanie môžeme uviesť, že najvyššie sumy boli v roku 1976 zaplatené za pozostalosť 

Augustína Seiferta, kde pozostalí za 20 kartónov dostali 8 000 Kčs, z čoho im bola strhnutá tretina, ďalej šlo 

o nepublikovaný rukopis Vlastimila Klímu, kde za 434 strán pozostalí zinkasovali 11 000 Kčs a vlastníci kníh 

a časopisov z čias II. svetovej vojny, ktorí za 490 zväzkov dostali 12 000 Kčs. 
118 V osobnej pozostalosti J. Mlynárika, ktorá je uložená v pobočke ANM v Terezíne,  sa nachádza aj Tatarkovo 

Želanie o uložení rukopisov. (Text tohto želania je publikovaný aj v Mlynárikovej štúdii, na ktorú odkazujem 

v poznámke vyššie na str. 105, ako Príloha č. 2) Toto želanie znie: Ja, slovenský spisovateľ Dominik Tatarka, si 

prajem, aby všetky moje rukopisy, ktoré vznikli z mojej činnosti literárnej, novinárskej a verejno –politickej boli 

sústredené na jedno miesto, a to v archíve Národného múzea v Prahe, kam som osobne uložil v roku 1977 prvú 

časť rukopisov. Vyslovujem toto želanie ako prejav mojej celoživotnej solidarity s českou inteligenciou a českým 

národom. Prístup k mojim rukopisom má mnou ustanovený editor a môj priateľ docent Ján Mlynárik a ním 

ustanovené osoby v duchu a zmysle splnomocnenia o edičnej činnosti. Tieto rukopisy sú iným osobám 

neprístupné do mojej smrti. Po mojej smrti editor rozhoduje o dielčích otázkach sprístupnenia. V Prahe 8. 

októbra 1978. 
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materiálny nedostatok, pretože po podpise Charty 77 mu bol odňatý aj 500 korunový 

príspevok Literárneho fondu, ktorý poberal k invalidnej penzii.119 

     Istú  snahu pomôcť zakázanému slovenskému spisovateľovi reflektuje v rozhovore aj 

profesor Miroslav Kusý: Jednu verziu Písačiek som mu robil ja, tak že mi dal kufor s tými 

svojimi rukopismi a ja som to poskladal. Urobil som 20 kusov, lebo som mal predstavu, že to 

popredám po desiatich korunách a Tatarkovi prilepšíme nejak, ale nepodarilo sa mi to tu na 

Slovensku predať, lebo mi to ľudia vracali, je to pornografia.120  

     Tatarka prenasledovanie režimom psychicky veľmi ťažko znášal. Reflektuje to jeho tvorba 

(Sám proti noci121), výpovede pamätníkov122, ako aj osobná korešpondencia (nielen ) s Erikou 

Podlipnou123. 

     Písanie a občasný záblesk milostného mimomanželského vzťahu  boli jednými z mála 

možností úniku z vlastnej istým spôsobom tragickej reality. Túto skutočnosť reflektuje 

v rozhovore aj Martin Šimečka, ktorý Dominika Tatarku pravidelne navštevoval v jeho dome 

pod Slavínom od r. 1980: Raz za mesiac, alebo raz za dva týždne som za ním chodil.  Boli to 

stretnutia fascinujúce, lebo Dominik mal úžasný dar rozprávania. A bolo to tak, že vždycky 

keď som tam prišiel, on bol vždycky dosť deprimovaný. On písal, tam mal všade papiere 

pohádzané. Písal na stroji a všetko také preškrtané, pohádzané, také hŕby papiera. Bol 

v ťažkej depresii z niekoľkých dôvodov. Po prvé bol fakticky sám. Keďže za ním nikto 

nechodil, tam trávil celé dni. Občas išiel s Ďurom Špitzerom do krčmy. Občas sa doňho 

nejaké ženy zamilovali, tak občas mu robili spoločnosť a on to privítal. A nečudujem sa, že mu 

aj ony podľahli. On bol neuveriteľne šarmantný, ale v podstate investoval do nich celú svoju 

energiu, pretože sa nemal s kým rozprávať. A on bol geniálny rozprávač. Strávil som tam 

hodiny a hodiny a on mi rozprával príbehy, ktoré sú potom aj v tých jeho knihách, ale 

rozprával ich vždycky trochu inak.124  

                                                           
119 Tamže s. 99 
120 Rozhovor s M. Kusým, november 2016, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
121 V Sne o troch klobúkoch (1975) Tatarka píše: „Ze společnosti byl jsem vyloučen administrativně, a to 

takovým způsobem, že mi byly vyměřeny prostředky jenom k vegetování, abych neměl možnost vytáhnout z 

Bratislavy ani paty, fyzicky a intelektuálně se udržovat na přiměřené úrovni. Jsem odsouzen zanikat rychleji a 

beze stopy. [...] Sedm let už neexistuji, nikde se v dobrém ani ve zlém nesmí mé jméno objevit.“In: TATARKA, 

D.: Sám proti noci. Praha, Evropský literární klub, 1995 s. 28 
122 Bol v ťažkej depresii, lebo bol fakticky stále sám. Keďže za ním nikto nechodil, tam, v tom dome trávil celé 

dni. Povedal všetkým choďte do riti, navyše podpísal Chartu. Naozaj všetci sa ho báli. In: Rozhovor s M.M. 

Šimečkom, január 2017, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
123  Depresia Dominika Tatarku  sa prejavovala aj v osobných dopisoch: ,,Ženú ma do samovraždy (...), ... občas 

som na dne a volám: Ak chcete, zabite ma. Mňa to už nebaví". In: PODLIPNÁ, E.: Koláž, Fragment 1993, str. 

113, 125, 127 
124 Rozhovor s M.M. Šimečkom, január 2017, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
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Tatarkove knihy sa po podpise Charty 77 vytratili z knižníc, pre čitateľov prestal fakticky 

existovať. Čo je však možno ešte horšie, jeho meno bolo vymazané aj z vysokoškolských 

učebníc. 

*** 

 

     V roku 1987 vyšiel v Bratislave pod hlavičkou Slovenského pedagogického nakladateľstva 

štvrtý zväzok Dejín slovenskej literatúry. Jednalo sa o vysokoškolskú učebnicu pre filozofické 

a pedagogické fakulty. Zostavil ju prof. Ján Števček. Posledná jej časť sa zaoberá vývinom 

slovenskej literatúry po roku 1945. V rámci chronológie je vymedzené časové obdobie od 

rokov 1945-1986. Autori vychádzali z presvedčenia, že uvedené obdobie je stále živé, mnohí 

zo spisovateľov ešte tvoria, ale že toto obdobie sa dá už literárno-historicky hodnotiť. 

Obdobie po r. 1945 označujú za etapu slovenskej socialistickej literatúry, keď došlo k 

 zmenám v ekonomicko-sociálnej základni, ktorá si vyžiadala zmeny v ideologickej nadstavbe 

a umeleckej sfére.  

     Zreteľné bolo ideové poňatie, ktoré sa stalo rozhodujúcim kritériom vo všetkých 

spoločenských vedách od počiatku normalizácie, teda od r. 1969. Tematika spoločenských 

vied sa v zásade hodnotila v zmysle Poučenia z krízového vývinu. Slovenskí vysokoškoláci 

teda mali používať učebnicu, ktorá nevznikla na základe hĺbkovej analýzy vnútorného 

literárneho vývinu, ale z uznesení KS . (O odbornosti jej vtedajšieho aparátu sa snáď hlbšie 

zmieňovať netreba). 

       Meno Dominika Tatarku sa z učebníc jednoducho vytratilo. Pričom ešte v roku 1969 je aj 

v rámci stredoškolskej učebnice uvedený na prvom mieste, a je mu venovaný najväčší 

priestor. V úvode medailónu o Tatarkovi sa uvádza: 

      ,,V hľadaní nových ciest súčasnej slovenskej prózy a pri rozvoji novely, reportáže 

a spoločenského románu zaujíma od oslobodenia dôležité miesto Dominik Tatarka. [...] 

v každej jeho próze ide o riešenie mravných otázok, o nový zorný uhol pri zobrazovaní 

človeka  a jeho postoja ku skutočnosti. Knihou reportáží Človek na cestách sa predstavil ako 

mysliteľ, ako umelec dobre poučený o európskej kultúre i uspôsobený pre prijímanie nových 

životných javov. Prvky prenikavého mysliteľstva a neľútostnej satiry sa vyskytujú i v 

Tatarkovej publicistike. Démon súhlasu je prvou literárnou analýzou mravných 

a charakterových pokrivení človeka v období kultu osobnosti".  

Toto sa z učebnice dozvedá o Tatarkovi stredoškolák koncom šesťdesiatych rokov.  



    

  72 
 

 V roku 1987, si vysokoškolák už nemá spomenúť ani na jeho meno. V spomínanej 

vysokoškolskej učebnici sa na str. 71 uvádza: Príslušníci staršej a strednej generácie sa 

v tomto období prejavujú rôzne. Niektorí sa svojimi nesprávnymi politickými postojmi vyradili 

z literárneho života buď na určitý čas / Karvaš, Ťažký/ alebo natrvalo /Tatarka/.125 

 

* * * 

     Okrem vymazania z učebníc literatúry mu režim zakázal voľný pohyb. Túto skutočnosť 

Tatarka reflektuje aj v rozhovore s Bernardom Nöelom: ,,Prvé čo urobili, vzali mi pas, aby 

som nemohol viac cestovať. Francúzsky filozof, Gabriel Marcel, mi ponúkol cenu Erazma 

Rotterdamského, ktorú mu udelili, aby som mohol prísť do Francúzska a tam žiť. Nedovolili 

mi opustiť krajinu. Z času načas ma pozvú na Sorbonnu, alebo na Benátsky festival. 

 List, ktorým ma pozvalo francúzske veľvyslanectvo do Prahy, putoval ku mne 33 dní, len aby 

prišiel pozde. Je to politický dadaizmus, v ktorom žijeme".126   

      Systematické sledovanie a z neho plynúci strach Dominika  Tatarku z príslušníkov ŠtB 

reflektuje v rozhovore aj Miroslav Kusý: On sa tej ŠtB veľmi bál. On veľmi trpel tou Štátnou 

bezpečnosťou, pre neho to bola taká vnútorná hrôza. Niekto to znáša lepšie, niekto horšie. Ale 

keď k nemu ten eštébák prišiel, zaklopal, išiel k nemu do bytu, do jeho izby v tej vile, kde oni 

žili. Prišiel tam, povedal môžem si u vás sadnúť, on ho nevyhodil. 

      Hoci mal plné právo na to. Nemal papier, ktorým by mal právo, aby tam vstúpil. Ale on si 

tam sadol a celý deň u neho sedel. Dominik Tatarka bol z toho týždeň chorý. Len tam sedel, 

nič viac. Nevšímajte si ma. To bol taký psychologický nátlak127 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 MLYNÁRIK, J.: Diaspora historiografie, Praha, Ipeľ 1998, s. 174-176. 
126 NŐEL, B.: Stretnutie s Dominikom Tatarkom. In: BOMBÍKOVÁ, P.- ANTALOVÁ, I.: Ešte s vami pobudnúť 

(Spomínanie na Dominika Tatarku)... s. 124. 
127Rozhovor s M. Kusým, november 2016, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
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4.1.  Intimita ako výraz slobody v disente cez prizmu osobnosti 

a diela Dominika Tatarku 

 

[... ]že čosi také vždy bolo a zostane, 

 že muž a žena keď sa dotknú nejakých spojení v sebe, 

 nastane sväté ticho, ktoré je tichom milosti.  

Ona mi pohľadom dovolí, 

 aby som sa na ňu díval: 

Si krásna, si pre mňa stvorená. 

 A v mojej starej gebuli prestane hádka. 

 Ja sa v tej chvíli prestanem hádať 

 s vrchnosťou, so svojimi súčasníkmi.  

Nerobte tieto blbosti, nemáte pravdu! 

 Táto hádka pri pohľade na jednu ženu 

 ako si Ty prestane.  

(Dominik Tatarka)128 

 

 

Zameriavanie sa Dominika Tatarku na seba  v rámci vlastnej umeleckej tvorby malo 

vždy nejaký vonkajší podnet. Vo väčšine prípadov boli týmto podnetom ženy, presnejšie 

Tatarkove intímne priateľky. 

 V čase jeho vyradenia z verejného života sa vyskytlo v jeho živote niekoľko takýchto 

žien, s ktorými sa následne zblížil, a ktoré sa inšpiráciou aj pre jeho literárnu tvorbu. Chápať 

tieto vzťahy len na báze ľudského uspokojenia skrz telesný pôžitok, by však bolo veľmi 

zjednodušené a povrchné. 

Podľa slov literárneho kritika Vladimíra Petríka, treba skôr hovoriť o erose, ako o elemente, 

ktorý zasahuje telo i dušu129. Práve skrz ne sa odhaľoval čitateľom. Aj citát na začiatku tejto 

kapitoly naznačuje, že tieto vzťahy boli akousi formou úniku z nie príliš utešenej reality, 

akýmsi nielen uspokojením tela, ale aj upokojením mysle. 

V súvislosti s intimitou a Dominikom Tatarkom profesorka Mária Bátorová uvádza: 

Zanietenie pre jednu ženu Tatarkovi nebráni nadviazať iný vzťah. V každej príležitosti vidí 

novú možnosť, akoby sa muži a ženy stretali len kvôli intímnym vzťahom, čo považuje za 

celkom prirodzené. Dnes by Tatarka medzi feministkami, ale aj medzi mladými ľuďmi vôbec 

s touto intenciou nepochodil. Intimity nie sú témou, pretože sa stratili zábrany, ktoré kedysi 

robili z intimity príťažlivé tabu130. 

                                                           
128 Pozn. Originálny zvukový záznam, ktorého súčasťou je aj citovaný úryvok sa nachádza na magnetofónovej 

kazete uloženej vo fonde Dominika Tatarku v LA PNP Praha.  
129 PETRÍK, V.: Rozhovor ako spôsob odkrývania ľudského vnútra. In: ŠTOLBOVÁ, E.: Navrávačky 

s Dominikom Tatarkom. LIC, 2013 s. 7 
130 BÁTOROVÁ, M.: Dominik Tatarka, slovenský Don Quiote... s.  117 
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S týmto pomerne  zovšeobecňujúcim tvrdením autorky, by sa v istom zmysle určite 

dalo aspoň čiastočne polemizovať. Pretože v súvislosti s Tatarkovou tvorbou 70. a 80. rokov 

minulého storočia iste nejde len o intimitu samu o sebe. Ide o jej umelecké stvárnenie, 

o prepojenie tela a duše, ktoré sa skrz intimitu môžu spájať iba v človeku.  

Iste, že sa na erotiku ako takú nahliada ináč, ako pred tridsiatimi či štyridsiatimi 

rokmi, čo súvisí s uvoľnením spoločenských konvencií v tomto smere, informačným 

boomom, expanziou internetu a tak podobne. Každopádne Tatarka podľa mojej mienky 

intímny akt medzi ženou a mužom stvárňuje cez svoje texty, alebo aj v osobnej 

korešpondencii umeleckým spôsobom. Nie vulgárne, či urážlivo (i keď samozrejme reakcie 

čitateľa sú vždy individuálne, keďže intencie intimity sú veľmi citlivou a špecifickou témou), 

ale svojim nepriamym akcentom na istý archetyp. 

 Na archetyp ženy, ktorá túži byť mužom dobývaná, oslavovaná, milovaná a istým 

spôsobom vlastnená. A samozrejme na druhej strane archetypom muža, ktorý má prirodzenú 

potrebu jej toto všetko poskytovať. Nejde teda len o intimitu telesnú ale aj duševnú, 

jednoducho ľudskú. 

A potreba takejto intimity je súčasťou ľudskej prirodzenosti. Spomínaný typ ľudských 

potrieb podávaných takouto formou je dnes možno trochu v úzadí, pod vplyvom napr. 

v súčasnosti veľmi modernej gendrovej rovnosti, alebo aj radikálneho feminizmu. 

Takto prezentované potreby, môžu byť dnes istými sociálnymi skupinami považované 

za prekonaný stereotyp, či dobový prežitok. Samozrejme, je to otázkou individuálneho 

slobodného názoru, a vnútorného presvedčenia každého jednotlivca. Axiologické zmeny 

v spoločnosti sú  prirodzenou súčasťou jej stáleho vývoja. Ale tvrdiť, že intimity dnes nie sú 

témou, je myslím, otázne. Intimita je organickou súčasťou ľudskej bytosti, preto bola, je a 

bude témou vždy, ale prístupy k nej a náhľady na ňu sa v premenách času modifikujú. 

A práve spôsob Tatarkovho literárneho stvárnenia je podľa mňa schopný aj dnes 

osloviť nejedného mladého čitateľa, i keď možno v týchto súvislostiach skôr čitateľku, možno  

aj feministku. 

Faktom je aj skutočnosť, že Tatarkov vzťah k intímnym priateľkám niesol v sebe 

výrazné prvky ambivalentnosti. Na jednej strane ich miloval, prežíval s nimi radosť 

z telesných pôžitkov, ktoré naturalisticky opisuje, vyzdvihoval ich ľudskú cenu, oceňoval 

hĺbku ich ducha, ale na strane druhej ich podozrieval, že ich na neho nasadila ŠtB, ktorej 

o ňom podávajú správy. Túto skutočnosť reflektuje aj jeho tvorba. 

 Tatarkovo podozrievanie, resp. uvažovanie o tom, že milenka je na neho nasadená, 

doložím v nasledujúcich riadkoch výňatkami citácii z Listov do večnosti. 
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V uvedenej citácii si čitateľ môže všimnúť aj fragmentárnosť, útržkovitosť, a teda 

neucelenosť, ktorými boli charakteristické Tatarkove denníkové zápisky. Práve oni 

v neposlednom rade otvárajú aj možnosti uvažovania nad vzťahom Dominika Tatarku 

k intimite. Pretože o nej nepíše len ako o pudovej potrebe telesného uspokojenia, napríklad aj 

preto, že ľudské telo vo svojich denníkových spovediach považuje za sväté. : 

 

* * * 

MOTÍV KURVA 

 

Povedala mi: Toto je moje telo, a ja si sním robím, čo chcem. (Svoj názor v liste 

odvolala, potom zas sa k nemu vrátila). Ja som povedal, čo ma prekvapilo: Telo je sväté. Telo 

neslobodno znásilňovať, dať si ho znásilňovať. (lebo má dušu, pamäť, posvätenie). Mne sa 

nikdy nepodarilo znásilniť svoje telo k sexuálnym, športovým, nezáväzným výkonom. Na jeho 

obranu zafungovala momentálna impotencia. Neviem ako, a či u ženy funguje takáto poistka. 

Ona sa vždy môže dať pomilovať, posúložiť131. [...] 

ERINA, SVIETIŠ.  Si úžasná. Všetci ťa hlcú. Áno, ja viem, teraz som naj. Lebo, lebo 

celú, celú, celučičkú si ma vybozkával. [...] Priloží si dlaň na čelo, potom do lona. Celá bola 

vybozkávaná, a tak som to vedel s ňou, že sa mi celá rozpustila, všetko po troche povedala. 

Otvorila mi svoju dušu, svoju pamäť i nepamäť, svoju pohlavnú nenásytnosť. (Ja som tvoja 

verná kurva, povedala mi, najvyššie vyznanie, ktoré sa mi kedy dostalo). VYSCHLO MI V 

ÚSTACH, keď si mi povedala, ja som kurva. Mal som v ústach chuť horčiny, akoby sa mi 

v ústach vyliala žlč, pocit smrteľného ohrozenia sa mi takto ohlasoval v tejto vojne, vyschli mi 

ústa, hrdlo a dostavila sa odporná chuť žlče. Ale čím ma ohrozila táto žena, že mi povedala, 

ja som kurva.  Ja som tvoja verná kurva. Je na mňa nasadená? 

Nie, to naozaj nie, v mojej hlave nikdy neskrslo pomyslenie, že by som sa ti mal 

odmeniť dáko za to, že je nám dobre, že je nám blažene spolu... A vôbec, ktorá žena, matka 

dvoch detí, ktorá sa z času načas vyspí, s kým má chuť, zaseksá si, alebo striedavo seksá 

postupne s niekoľkými mužmi okrem manžela, je kurva. Predsa dnes sa bežne hovorí seksať, 

dáme si slzu, kvapku vína? [...] Ešte nikdy nijaká žena mi to nepovedala, keď sme sa obnažili, 

objali, keď si ho vzala odborne, divoko, obscénne, nastrojila, že je  kurva. Iba ty, iba ty, iba ty 

                                                           
131 TATARKA, D.: Písačky, Praha, Ipeľ, 1990, s. 24 
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mi povieš čosi také: Ja som tvoja verná kurva. Oni ti za to platia úradom, postavením, 

funkciou?132 

 

*** 

 

To, či bola niektorá z mileniek Dominika Tatarku na neho skutočne nasadená, isté nie 

je, pretože v tejto súvislosti nie sú známe písomné, ani iné dôkazy. Isté však je, že pocity 

úzkosti, podozrievavosti a istého druhu paranoje sú pri sledovaných osobách pomerne 

bežným javom.133Ale v prípade neustáleho sledovania Dominika Tatarku príslušníkmi ŠtB 

samozrejme táto možnosť  nie je vylúčená. 

Milenkami Dominika Tatarku bolo, ako už spomínam na začiatku tejto útlej 

podkapitoly, niekoľko žien. Medzi nimi napríklad poľská slavistka Danuta Abramowicz, 

Francúzska Sabine Bollack, rozhlasová hlásateľka Erika Podlipná, či autorka Navrávačiek, 

stredoškolská učiteľka češtiny,  Eva Štolbová.  

Intímne priateľky Tatarka vo svojom diele, či v osobnej korešpondencii nazýva 

rôznymi menami (napr. Sabine Bollback pomenovával  Lutécia, Parízia, Luticia, Čiča, Eriku 

Podlipnú Erina, Erína, Terentia, Maryla134 atp.). Nezriedkavé je aj fiktívne pripodobňovanie 

mileniek v rôznych súvislostiach. Ako príklad môžeme uviesť, že Tatarka vo svojom diele 

Evu Štolbovú označuje za židovku.  

Za zmienku v tejto súvislosti iste stoja aj postrehy profesora Petra Zajaca, v ktorých 

dokazuje, že v korešpondenčných  prejavoch Tatarkovej lásky, bolo aj veľa literárnej stratégie 

a taktiky135. Zajac sa konkrétne odvoláva na Štolbovej autobiografickú prózu Lamento136, kde 

na začiatku Eva Štolbová opisuje svoj prvý kontakt s Dominikom Tatarkom. Kontakt 

iniciovala autorka sama. 

 Prvý list Tatarkovi zaslala 25. februára 1985 a odpoveď naň dostala o niekoľko mesiacov 

nato, počas leta toho istého roka. Už prvý Tatarkov dopis sa nesie v pomerne vrúcnom duchu.  

Začína oslovením Drahá Eva. Tatarka bez nejakých väčších okolkov pristupuje k láskyplným 

vyjadreniam svojich túžob: 

                                                           
132 TATARKA, D.: Listy do večnosti. Toronto, Sixty eight publishers corp., 1988, s.44 
133 Pozn.: Pomerne netradičný pohľad na fungovanie a pôsobenie psychologických mechanizmov komunistickej 

ideológie reflektuje aj kniha  KABÁT, J.:: Psychologie komunismu. Praha, PRAH, 2011 
134 PODLIPNÁ, E.: KOLÁŽ-Pocta Dominikovi Tatarkovi s. 34 
135 ZAJAC, P.: Autobiografickosť ako estetická kategória. In: TARANENKOVÁ, I.: Možnosti 

autobiografickosti, Bratislava, ÚSL, SAV, 2013 s. 110 
136 ŠTOLBOVÁ, E.: Lamento. Liberec, Thalia, 1994 
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  Túžim Vás vidieť, priniesť Vám kvety zo svojej záhrady, ktoré som vypestoval nežne, 

vrúcne Vás objať-rozbehol by som sa za Vami, ale potácam sa- Eva, Eva milujem Vás. Po 

tomto vyznaní prechádza Tatarka do tykania a napíše veľkými tlačenými písmenami: SI 

NAJ137 MAXIMINA a podpíše sa: Tvoj Dominik. 

Ako ďalej píše profesor Zajac, je to začiatok patetický, vzletný, pohybujúci sa 

v samých superlatívoch. Ale v tej chvíli Štolbová ešte nevie, že oslovenie Drahá (Lutécia, 

Parízia, Číča  atď.), ktoré pozná z Písačiek , a teraz ho Tatarka v podobnom duchu zvestuje 

jej, patrí k jeho autorskej rétorickej výbave138, a predtým bola preňho Drahá a tá NAJ139  

Erika Podlipná a ešte pred ňou aj  Danuta Abramowicz.140 

S pani Evou Štolbovou som sa aj osobne stretla a nahrala s ňou zvukový záznam 

rozhovoru. K jej spomienkam sa snáď v tejto práci ešte dostaneme, ale vráťme sa teraz opäť 

trošku bližšie k  pôvodnej téme tejto podkapitoly. 

 Sexuálne vzťahy Dominika Tatarku, ktoré udržoval s viacerými ženami v 

normalizačnom období,  je akiste potrebné vidieť v kontexte jeho životného príbehu, resp. 

jeho pre tento text relevantnej časti. 

Ako sa snažím dokázať v tretej kapitole tejto  práce, komunistická normalizačná moc 

Dominika Tatarku kvôli jeho politickým a občianskym postojom hmotne i psychicky 

degradovala. 

Skúsme sa teda zamyslieť nad touto psychickou degradáciou a jej dôsledkami na ľudskú 

osobnosť. A v organickej nadväznosti samozrejme aj nad tým, akým spôsobom sa s ňou 

človek vyrovnáva a aké má na toto svoje vnútorné vyrovnávanie sa v danej situácii vlastne 

možnosti. 

                                                           
137 Pozri kópiu milostného dopisu str. 80-81. Len pre zaujímavosť: Tento list napísal Dominik Tatarka  Eve 

Štolbovej po tom, ako sa rozišli, ako pokus o udobrenie.  In: Rozhovor s Evou Štolbovou, november 2016, 

Praha, nahrala Dominika Kriššáková 
138 Ako dôkaz tohto tvrdenia neslúžia len milostné dopisy Dominika Tatarku ženám. Pretože ak hovoríme 

o prejavoch lásky, nehy a teda istým spôsobom aj intimity v korešpondencii, je namieste spomenúť aj dopisy, 

ktoré Dominik  Tatarka adresoval svojim priateľom, a v ktorých je fenomén istého druhu intimity taktiež 

výrazne prítomný. Na ukážku dokladám úryvky dopisu, ktorý bol adresovaný už vyššie v texte spomínanému 

Theovi Florinovi a je datovaný na 15. marca 1971: Drahý Theo, Drahý Theo, Drahý Theo Nesmierne dojatý, 

skláňam sa pred Tebou, nežne Ťa objímam, dávam sa oslňovať božským slnkom Tvojho úsmevu, Tvojej vernosti, 

ktorá ma povznáša nad trpkosť porážky. [...] Neviem, komu mám poďakovať, že si na svete, môj verný vrstovník, 

môj svetobežník. [...] Túžim s Tebou hovoriť, chcel by som Ti vytárať všetko, čo mám na duši. [...] Drahý, nežný 

Theo, z duše Ti želám, čarujem Ti, aby Ťa niesol láskavý prúd poézie, aby každý Tvoj deň bol vstupovaním do 

raja, ktorý v sebe nosíme. [...]  In: LA SNK Martin f. Dominik Tatarka. (kópiu celého dopisu pozri v prílohe 

práce). 
139 Porov. napr. aj: KAZALARSKA, Z.: Naj, príliš, stále to isté: Dominik Tatarka a poetika excesivity. 

(Písačky/Koláž). In: BILÍK, R.-ZAJAC, P.: Texty Dominika Tatarku. Bratislava, VEDA, 2013, s.136-149. 
140 ZAJAC, P.: Autobiografickosť ako estetická kategória. In: TARANENKOVÁ, I.: Možnosti 

autobiografickosti. Bratislava, ÚSL SAV, 2013, s. 112 
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 Jedným s rozmerov psychického nátlaku zo strany režimu bola izolácia, resp. nepriame 

zamedzovanie sociálneho kontaktu. Tá sa v prípade osôb, ktoré padli do jeho nemilosti, 

Tatarku nevynímajúc, prejavovala napríklad aj tým, že sa stal pre väčšinu ľudí, ktorí ho 

poznali takpovediac neviditeľným. Priatelia a bývalí kolegovia zo Zväzu spisovateľov ho pri 

stretnutí na ulici vedome prehliadali a obchádzali.  

Tatarka bol neustále sledovaný, a títo bývalí priatelia sa obávali, že pri zaznamenaní 

stretnutia sa s Dominikom Tatarkom príslušníkmi ŠtB, ktoré bolo viac než pravdepodobné, 

budú predvolaní na výsluch.  

Z toho dôvodu bol Tatarka osamotený a de facto zbavený možnosti komunikovať 

a socializovať sa v spoločnosti iných ľudí. A snáď aj  bez potreby nejakej hlbšej polemiky 

vieme, že socializácia a ľudský kontakt je pre drvivú väčšinu z nás podmienkou udržovania si 

psychického zdravia a vitality.  Zvlášť pre  osoby s vrodeným darom reči a potrebou seba 

prezentácie je medziľudský kontakt možno ešte potrebnejší a žiaducejší. 

  Ďalšou príčinou osamotenosti, ktorú mi však neprislúcha hodnotiť a obsiahlejšie 

subjektívne komentovať, je aj fakt, nie príliš harmonického manželského spolužitia, ktorý 

mohol byť tiež impulzom pre únik do sfér erotiky, či už fyzicky, alebo skrz dobové  literárne 

dielo. Tento manželský nesúlad okrajovo reflektujú i pamätníci, v zmysle, že: Tatarka jednak 

nemal dobré rodinné prostredie. Jeho manželka bola naňho dosť vysadená kvôli frajerkám, čo 

je prirodzené. To naštve každú manželku, a jednak pre svoju zaťatosť si pokazil kariéru, aj jej 

pokazil kariéru. Pretože keby nebol taký zaťatý, išiel s ostatnými spisovateľmi, ktorí sa 

poddali a podpísali režimu svoju poslušnosť, tak by sa bol Tatarka mal dobre. On bol 

zaslúžilý umelec. Napísal veľké prokomunistické diela, ako Farská republika z toho obdobia 

budovateľského. Oni by ho boli brali všetkými hrsťami, keby sa pokoril 141.  

  Faktom však zostáva, že na sklonku života, kedy bol už Tatarka chorľavý a starý, to 

neboli milenky, ale jeho manželka, Viera Tatarková, ktorá ho aj napriek nezhodám nikdy 

neopustia, a až do smrti sa o neho starala. 

  Sexuálne vzťahy Dominika Tatarku v mojom ponímaní teda nemožno chápať len na 

báze telesnosti, ale hlavne ako spôsob vydobývania si pocitu slobody, a nie len telesného, ale 

i duševného,  medziľudského kontaktu, ktorého mal nedostatok. 

Taktiež milostná korešpondencia resp. jej miestami až ódická forma, je snáď akousi 

náplasťou a predstavuje formu uspokojenia potreby literárnej sebarealizácie 

                                                           
141 Rozhovor s M. Kusým, november 2016, Bratislava, nahrala Dominika Kriššáková. 
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spisovateľa.  Adresát supluje aj úlohu bežného čitateľa, ktorého Tatarka v čase svojej 

preskripcie nemohol mať. 
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Obrázok V. Milostný dopis Dominika Tatarku pre Evu Štolbovú. 

Zdroj: Literárny archív PNP Praha 
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4.2. Autobiografickosť a existencializmus v diele Dominika 

Tatarku 

 

Na začiatku tejto state sa aspoň čiastočne zmienim o tom, aké postavenie má 

Tatarkova tvorba 70. a 80. rokov minulého storočia v rámci slovenskej literatúry ako celku. 

V slovenskej novodobej  literatúre poznáme líniu denníkovej literatúry a listov už od čias 

romantizmu. V tejto súvislosti môžeme spomenúť napríklad Janka Silana, alebo Sama B. 

Hroboňa. Každopádne, táto literárna línia zostávala na okraji záujmu a bola všeobecne 

nedocenená. V posledných vyše dvoch storočiach slovenská próza túžila po veľkom ucelenom 

epickom tvare.  Všetko zlomkovité, útržkové a fragmentárne na pozadí tejto túžby zatláčala 

do úzadia. 

  Preferovala ten typ literatúry, ktorý mal byť predovšetkým historickým 

sebapotvrdením spoločenstva, nie obnažením ľudského indivídua142.  

Podľa slov profesora Petra Zajaca síce v našej literatúre existuje zreteľná biografická  línia od 

Janka Silana, Pavla Štraussa cez Dominika Tatarku, či Rudolfa Slobodu. Zajac taktiež 

zdôrazňuje potrebu zaradenia Tatarkových textov do veľkej európskej tradície biografickej 

literatúry, čo principiálne pomáha jej porozumeniu a zhodnoteniu. Na rozdiel od slovenskej 

literatúry, majú však európske biografické texty  za sebou veľkú historickú cestu od 

Montagina až po Franza Kafku a iných. 

Každopádne kľúčom k týmto textom je principiálny príklon k biografickosti, tzn. dôraz na 

prítomnostnú  chvíľu tematizovaného ľudského života, na jej principiálnu otvorenosť, 

nehotovosť a momentovosť. 143 

Taktiež je namieste uvedomiť si, že Tatarkove presmerovanie na biografické žánre 

v 70. rokoch nebol vôbec náhodný a nesúvisel len s nemožnosťou verejne publikovať, ale mal 

aj vnútornú koncepčnú povahu. 

 Momentovosť sa u Tatarku nazýva chvíľou, a jej hodnotou je intenzita ničím 

nesprostredkovaného zážitku zakúšania, z ktorých vzniká skúsenosť ľudskej (a medzi-ľudskej 

existencie). 144 

Skrz postrehy profesora Petra Zajaca plynulo prechádzame k pojmu existencializmu 

ako takého. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim stručne  poukázať na prepojenie 

                                                           
142 ZAJAC, P.: Biografickosť Dominika Tatarku. In: BOMBÍKOVÁ- ANTALOVÁ: Ešte s vami pobudnúť 

(Spomínanie na Dominika Tatarku)... s.109 
143Tamže s.109 
144 Tamže s. 110-111 
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existencializmu so životom a dielom Dominika Tatarku, tak ako som mu sama porozumela, 

alebo som sa o to v čo najväčšej možnej miere aspoň snažila.  

Existencializmus je filozofické myslenie, ktoré sa organickým spôsobom premietlo do 

literatúry. 

  Pre elementárne pochopenie tejto celistvej  filozofickej koncepcie človeka, je potrebné 

uvedomiť si, že existencializmus nevznikol suchou kabinetnou cestou filozofických 

špekulácii, ale že vyrástol z autentického životného pocitu, ktorým žila a dozrievala celá jedna 

generácia v rokoch druhej svetovej vojny i po nej. Do tejto generácie patril aj Dominik 

Tatarka. 

Existencialistická generácia, pod vplyvom prežitia traumy druhej svetovej vojny, bola 

poznačená pocitom odcudzenia a absurdity života. Základnou tézou existencializmu je, že 

človek je bytosť, ktorá sa utvára nepretržite. V tomto procese má nezameniteľnú funkciu 

sloboda ako základný rozmer ľudského bytia. 

 Sloboda v existencialistickom ponímaní je základom ostatných hodnôt, tzn. existencializmus 

je celistvým hodnotovým systémom, v ktorom prioritným kritériom je autentický ľudský čin, 

resp. slobodné ľudské rozhodnutie, teda slobodná voľba človeka145. Existencializmus 

presadzuje autonómnu ľudskú morálku zrkadliacu sa v slobodnom, ale záväznom ľudskom 

čine. 

 Týmto činom človek presahuje seba samého, prekonáva tým limity človečenskej 

skutočnosti, ktorú Sartre  nazýva ľudským údelom.146 

Ak vychádzame zo základnej existencialistickej tézy o človeku, ako o nepretržite sa 

utvárajúcej ľudskej bytosti, za zmienku v tomto kontexte určite stoja i Tatarkove Rozhovory 

bez konca, ktoré už svojím názvom evokujú s existencializmom isté analógie a paralely. 

V rámci celej tejto práce je však medzi riadkami snáď stále prítomný pojem slobody a 

túžby po jej dosiahnutí v kontexte Tatarkovho života. Sloboda, resp, slobodné rozhodnutie 

v mojom ponímaní  znamená možnosť voľby, teda možnosť alternatívy a nesúhlasu. Práve 

toto tvrdenie načrtáva jasný prienik s Tatarkovým autobiografickým dielom Démon 

súhlasu.  Spisovateľovým jednoznačným, slobodným postojom a potrebou vytvárania 

alternatívy, ktorá je základom možnosti slobodného ľudského rozhodnutia. Toto je rozmer 

literárny, ale aj (auto)biografický. 

  Pretože, ako sa snažím poukazovať naprieč takmer všetkými časťami textu mojej 

práce, Tatarkov životný príbeh, alebo v tomto kontexte aspoň jeho relevantná časť, je 

                                                           
145  SARTRE,  J.P.: Existencializmus je humanizmus. Slovenský spisovateľ 1997 s .9 
146 : Tamže s. 15 
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v prípade, ak si základné vyššie uvedené  tézy osvojíme a prijmeme ich za pravdivé, 

poznačený existencialistickým posolstvom bez akýchkoľvek pochybností. Ba čo viac, 

myslím, že možno je lepšie povedať, že z neho priamo vychádza. 

Kryštalizáciu toho východiska vidíme v osobnom slobodnom vymedzení si možnosti 

alternatívy v podobe nesúhlasu vo fiktívnej realite autobiografickej novely, ale aj v reálnej 

skutočnosti pevného rozhodnutia sa pre nesúhlas s intervenciou vojsk Varšavskej zmluvy do 

Československa, resp. s reálnou politickou situáciou v Československu, ktorá skrz svoje 

politické elity možnosť slobodnej voľby degradovala. Svoje rozhodnutie vydobyť si 

prirodzené právo na slobodu v podmienkach neslobodného systému Tatarka prijal za záväzné 

tým, že zo svojich názorových pozícii neustúpil až do smrti. Tým, povedané slovami J. P. 

Sartra, presiahol seba samého, prekonal tým limity človečenskej skutočnosti, ktorú Sartre  

nazýva ľudským údelom.      
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 Obrázok VI.: Dominik Tatarka (1985)147 Foto: Viktor Stoilov 

ZDROJ: Libri Prohibiti 

 

 

 

  

                                                           
147  Pozn.: Fotografia je publikovaná aj v knihe P. Bombíkovej Ešte s vami pobudnúť na str. 132. Tu je však 

datovaná na rok 1988. 
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4.3. Dominik Tatarka na sklonku života 

 
 

O každodennej životnej realite Dominika Tatarku po podpise Charty 77 som sa už 

pomerne obšírnejšie zmienila na začiatku tejto kapitoly. V nasledujúcich riadkoch sa budem 

trochu bližšie venovať Navrávačkám s Dominikom Tatarkom, ktorých autorkou je Eva 

Štolbová. V kontexte tejto práce si vyžadujú zmienku a náležitú pozornosť najmä z toho 

dôvodu, že suplujú Tatarkove memoáre a ich pôvodná dialogická podoba rozhovoru je 

dokumentom oral history. 

V tejto podkapitole nie je mojim cieľom a ani snahou Navrávačky Dominika Tatarku s Evou 

Štolbovou hĺbkovo analyzovať ani interpretovať, skôr len rámcovo načrtnúť a  predstaviť, čo 

vlastne sú a ako vznikli. 

Tatarkove Navrávačky vznikli z prepisov zvukových záznamov rozhovorov148 

zachytených na magnetofónových páskach. Rozhovory s ním viedla Eva Štolbová od 

novembra 1985 až do leta 1986. 

Podľa slov Petry Bombíkovej, Eva Štolbová odovzdala prepis rozhovorov Ludvikovi 

Vaculíkovi aj s Tatarkovou poznámkou, ktorá bola datovaná k 21.8. 1986. V tejto poznámke 

Tatarka žiada Vaculíka, aby s prepisom naložil podľa svojej úvahy - ,,vyhodil, čo chce, alebo 

všetko zahodil".149 

Ludvík Vaculík poskytol tento text Martinovi Šimečkovi, aby ho pripravil na vydanie. 

Tejto úlohy sa ujal Šimečka spoločne s Jánom Langošom. Títo úplne zmenili textovú stratégiu 

a prepisy transformovali na literárny text. 

So súhlasom  Evy Štollbovej upravili text tak, že vypustili jej repliky. Rozsiahlym spôsobom 

selektovali pôvodné nahrávky, popresúvali niektoré textové bloky, niektoré pasáže vypustili 

a vykonali dôslednú textovú redakciu. Text takpovediac poslovenčili, tzn. použili slovenský 

jazyk aj v tých častiach textu, v ktorých Tatarka komunikuje so Štolbovou v českom jazyku. 

Ján Langoš následne zviazal 20 exemplárov, ktoré Dominik Tatarka svojim podpisom 

autorizoval a podpísal tiež notársky overený dokument, v ktorom tento text autentifikoval.150 

                                                           
148 Pozn.: Tatarka sa formou rozhovorov zachytených na zvukový záznam  nezaoberal v Navrávačkách po prvý 

krát. Už v roku 1965 uverejnil v Slovenských Pohľadoch poviedku v Požičovni revolverov, ktorá je akousi 

feériou viacerých do seba vpletených hlasov. V tomto prípade ešte nejde o dokument oral history. 
149 Viac pozri: Slovenská literatúra roč. 1993 č. 1-2 s 115 
150 Viac pozri : ZAJAC, P.: Edičná poznámka. In: TATARKA, D.: Navrávačky .Bratislava, Artforum, 2013, s. 

101 
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Text Navrávačiek existuje vo viacerých vydaniach. Zviazaná strojopisná podoba 

z roku 1986 je priraďovaná k samizdatovej edícii Fragmentu. Úryvok z Navrávačiek vyšiel 

v časopise Fragment roč. 1987, č.2. Text vyšiel aj v roku 1986 v samizdatovej Edícii Petlice, 

ako jej 336. zväzok a v roku 1988 vo vydavateľstve INDEX v Kolíne nad Rýnom. Práve 

z tohto vydania sa stal podklad pre Navrávačky, ktoré vyšli na pokračovanie v Slovenských 

Pohľadoch (1989/7, 1990/3), ako vôbec prvý verejne publikovaný text Dominika Tatarku po 

čase jeho proskribcie v 70. a 80. rokoch 20. storočia. 

V roku 2000 vyšli Navrávačky s Dominikom Tatarkom Evy Štolbovej (Bratislava, 

Literárne informačné centrum). V tomto prípade ide o nový dokumentárny prepis pôvodných 

nahrávok Evy Štolbovej. Editoval ho Norbert Gašaj.  

Oba texty je z hľadiska textovej stratégie potrebné dôsledne odlišovať. V prvom prípade ide 

o monologický naratívny literárny text. V druhom o dialogický záznam rozhovorov 

a dokument oral history. Tieto rozdiely poukazujú na  rozdielne autorstvo, textovú podobu 

a funkciu. Ich rozdielnosť ich však v žiadnom prípade nediskredituje151. 

Autobiografická povaha Navrávačiek nie je náhodná. Je jednak odpoveďou na 

Tatarkovu životnú tieseň v 70. a 80. rokoch 20. storočia, ale je aj reakciou v súvislosti 

s možnosťou resp. nemožnosťou zverejňovania svedectiev o holokauste. 

Zo svojho súčasného pohľadu Tatarka pripodobňuje život národa k životu v gete aj 

v spomienke Bernarda Nöela z roku 1986 na str. 121: Ale situácia židov sa opakuje. Dnes ju 

prežíva náš národ, ktorý musí žiť v gete. Duch solidarity sa  stratil. Nezostáva nám už nič iné, 

ako čakať na obrodu náboženstva, ktoré azda ochráni vnútorný život človeka. 

 Nie náhodou sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch dotýka v korešpondencii  

s Erikou Podlipnou problému židovstva. Útržky týchto listov, alebo aj celé listy sa stávajú 

súčasťou autobiografických textov Listy do večnosti, Sám proti noci a.i.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Len na okraj je možno v tejto súvislosti vhodné spomenúť Prehlásenie k deportáciám 

židov zo Slovenska z roku 1987. Prvým z 24 jeho signatárov bol  Dominik Tatarka. Na 

ilustráciu dokladám, len krátky výňatok:  

Za mŕtvymi môžeme už len smútiť, alebo veriaci spomedzi nás sa za nich s hlbokou 

ľútosťou modliť. Ich živých príbuzných a ostatných príslušníkov národa po celom svete by sme 

                                                           
151 Tamže s. 101 
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však chceli odprosiť v mene nášho svedomia, v mene ľudskosti a kresťanskí signatári i v mene 

náboženskej viery, ktorú sa usilujeme prežívať a ktorej korene cez Starý zákon sú nám 

spoločné s národom Izraela. [...] 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

 Každopádne, Štolbovej Navrávačky s Dominikom Tatarkom vo všeobecnosti 

považujeme za pôvodné a originálne texty slovenskej oral history, a to tak z pohľadu 

chronológie, ako aj z pohľadu prístupu. Pretože je možné vnímať ich na pozadí 

trojuholníkovej teoretickej schémy, z ktorej vyplývajú tri základné zdroje a prístupy, z ktorej 

vznikajú dejiny ako celok a historický produkt. 

Historické prežívanie minulosti a jeho laické podanie, tzn. life story, poprípade 

v širšom kontexte pamäť, či už individuálna, alebo kolektívna, ktoré tvoria jednu stranu 

pomyselného trojuholníka. Druhá strana je tvorená veľkými udalosťami klasických dejín 

(event history).  Tretím vrcholom je potom spojnica týchto prístupov, orálna história (oral 

history), so všetkým, čo prináša [...]152 

  Ešte v novembri 1985 bol Dominik Tatarka v Prahe u Evy Štolbovej, stretol sa so 

všetkými disidentmi a literárnymi druhmi.153 Zdravotný stav sa mu ku koncu života 

zhoršoval, niekoľkokrát bol hospitalizovaný v nemocnici v Podunajských Biskupiciach. 

Jedno z posledných stretnutí s Tatarkom reflektuje vo svojej spomienke aj František 

Mikloško:  

 

S  priateľom sme ho navštívili, keď mal 75 rokov, aby sme mu  zagratulovali. Ležal v  posteli, 

lebo predtým spadol a  nemohol už dobre chodiť. Keď sme prišli do jeho izby, ležal a  modlil 

sa z  knihy kanonika Körpera Prameň z  Boha. Len čo sme mu zagratulovali, povedal nám: 

„Chlapci moji, ešte pred mesiacom som písal a  dnes tu umieram.“ Neskôr som sa ho spýtal: 

„Dominik, a  čo ste písali?“ Načo on odpovedal: „Miláčik, nepýtaj sa ma na to, lebo 

pohoršoval by si sa!“ 

 

Pádu režimu, ktorý ho po celých takmer 20 rokov ničil, sa však Dominik Tatarka bohužiaľ 

nedožil. Umiera v Bratislave 10. mája 1989 v rodinnom kruhu. Pohreb sa konal päť dní po 

                                                           
152 VANĚK, M. – MŰCKE, P.: Třetí strana trojuhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, Karolinum, 

2015, s. 25 
153 ŠTOLBOVÁ, E.: Soupis vzájemné korespondence s D. Tatarkou s doplňujícimi údaji. In: LA PNP Praha f.  

Dominik Tatarka.  k. 40 
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smrti.  Je pochovaný na Martinskom cintoríne v Bratislave. Pochoval ho Anton Srholec. Na 

pohrebe Dominika Tatarku sa zúčastnili mnohí jeho českí priatelia. Ludvík Vaculík, Václav 

Havel, Lenka Procházková, ale napríklad aj Alexander Dubček a iní. Mnohí z dnešných 

slovenských obdivovateľov zo strachu na jeho pohreb neprišli.  

 

 

 

 

 

Obrázok VII.: Pohreb Dominika Tatarku 

ZDROJ: http://lenka-prochazkova.eu/?attachment_id=477  

 

 

http://lenka-prochazkova.eu/?attachment_id=477
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4.4. Cena Dominika Tatarku 

 

Publikácie svojich textov po páde Komunistického režimu sa Dominik Tatarka nedožil.  

Po roku 1989 však  boli vydané fakticky všetky jeho texty, ktoré napísal v období rokov 

1970-1989. Dostalo sa mu posmrtných pôct a vyznamenaní a je po ňom pomenovaná 

prestížna literárna cena. Faktom však zostáva, že súborné dielo autora nevyšlo dodnes. 

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských 

literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické 

tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika 

Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1994, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. 

Cenu pôvodne udeľovali spoločne Porota Ceny Dominika Tatarku, Konzervatívny inštitút 

Milana Rastislava Štefánika a Nadácia Milana Šimečku. 

 Od roka 2000 prevzal sponzorovanie ceny Konzervatívny inštitút Milana Rastislava 

Štefánika, ktorý ju udeľuje spoločne s Porotou Ceny Dominika Tatarku. Porota Ceny 

Dominika Tatarku má šesť stálych členov, ktorými sú Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin 

Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za 

predchádzajúci rok154. Laureátom tejto ceny sa autor môže stať iba raz za život.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Viac pozri napr. http://www.ocenenia.sk/ocenenie/cena-dominika-tatarku 

Pozn.: Prehľad držiteľov Ceny Dominika Tatarku uvádzam v prílohe tejto práce. 

http://www.ocenenia.sk/ocenenie/cena-dominika-tatarku
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5. Záver 

 

 
V predloženej diplomovej práci som sa snažila čo najplastickejšie priblížiť  fragment 

života jednej z najvýraznejších literárnych postáv slovenskej literatúry 20. storočia – 

Dominika Tatarku. 

Tatarkova radikálna zmena názorov voči komunistickému režimu, a tým pádom aj 

organické, ale svojské a autonómne pričlenenie k disidentskej obci, sa začalo kryštalizovať už 

od roku 1956, po odhalení stalinských zločinov. Skrz autobiografickú novelu Démon súhlasu 

Tatarka definoval svoj vyhranený postoj vo vzťahu ku komunistickému režimu. 

Po potlačení reformného procesu 60. rokov 20. storočia, a z neho plynúcej Pražskej 

jari, sa svojim nekompromisným postojom voči okupácii Československa vojskami 

Varšavskej zmluvy dostal do nemilosti režimu. Bol vylúčený z Komunistickej strany aj zo 

Zväzu spisovateľov. 

Vrcholní predstavitelia normalizovanej spisovateľskej obce sa ho snažili všemožne 

zlomiť, prinútiť ho, aby svoje politické stanoviská odvolal, no bez úspechu. Meno Dominika 

Tatarku  bolo vymazané z učebníc a jeho knihy boli takmer na dvadsať rokov odstránené 

z knižníc. A to všetko z rýdzo politických dôvodov. 

Veľmi vrúcne vzťahy s pražskými priateľmi, ich materiálna pomoc, ale ešte väčšmi snáď 

porozumenie a spolupatričnosť ľudí štvaných a prenasledovaných komunistickým režimom, 

mu jeho životný údel pomáhali prekonávať. 

Svojim podpisom na Charte 77 Tatarka rozdráždil vrcholných predstaviteľov 

komunistickej moci natoľko, že dostal zákaz opúšťať Bratislavu a jeho príjmy boli zosekané 

na minimum. Bol psychicky deptaný výsluchmi, sledovaním, zamedzovaním kontaktov 

s okolitým svetom. 

To malo za následok uzatvorenie sa do seba, a z toho plynúce seba opisujúce a seba 

reflektujúce písanie s výraznými prvkami sexuálnej intimity.  

Tatarkovo ,,disidentstvo" je podľa môjho úsudku potrebné chápať na pozadí prirodzenej 

ľudskej túžby po slobode a udržania si možnosti slobodnej voľby v neslobodnom politickom 

systéme. A to aj za cenu doživotného odsunutia na spoločenskú perifériu. 
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[Zborník k 70.narodeninám] 

PEŠEK, J.-SZOMOLÁNYI, S.: November 1989 na Slovensku: Súvislosti, 

predpoklady a dôsledky: Štúdie a úvahy. Bratislava, 2000 
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F) Články a štúdie z periodickej tlače 

 

BOMBÍKOVÁ, P.: Nové formulovanie úlohy spisovateľa a spisovateľskej práce v 

rokoch 1946-1956. Prípad Dominika Tatarku. In: Slovenská literatúra 2000 č. 2 s. 

100-118 

DRUG, Š.: Z literárneho života v krízových rokoch. In : Slovenská literatúra 39,  

TATARKA, D.: Prudšie nenávidieť nepriateľa – vrúcnejšie milovať stranu. In: 

Pravda 26. november 1952  s. 3 

 

 

 

G)  Internetové zdroje 

 

www.litcentrum.sk  

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133486/BrnenskeTexty

kSlovakistice_012-2009-1_5.pdf?sequence=1 

https://www.sme.sk/c/2061714/slovaci-ktori-podpisali-chartu-77.html 

https://nasturiec.sme.sk/c/6727008/martin-vystavil-rodny-list-tvorbe-dominika-

tatarku.html 

Prejav Gustáva Husáka z roku 1971. Dostupné na internete:  

https://www.youtube.com/watch?v=CvbMM0fyV5U&t=6s 

AŽ  NA DNO (DOMIIK TATARKA) In: RODINNÉ STRIEBRO (Úvahy o 

literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe). Záznam je dostupný aj na 

internete: https://www.youtube.com/watch?v=iTR5KC2Edzc&t=203s 

Film Panna Zázračnica  Námet a scenár: Dominik TATARKA, réžia Štefan 

UHER. https://www.youtube.com/watch?v=ZKg8VVcSwus 

  

http://www.litcentrum.sk/
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133486/BrnenskeTextykSlovakistice_012-2009-1_5.pdf?sequence=1
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133486/BrnenskeTextykSlovakistice_012-2009-1_5.pdf?sequence=1
https://www.sme.sk/c/2061714/slovaci-ktori-podpisali-chartu-77.html
https://nasturiec.sme.sk/c/6727008/martin-vystavil-rodny-list-tvorbe-dominika-tatarku.html
https://nasturiec.sme.sk/c/6727008/martin-vystavil-rodny-list-tvorbe-dominika-tatarku.html
https://www.youtube.com/watch?v=CvbMM0fyV5U&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=iTR5KC2Edzc&t=203s
https://www.youtube.com/watch?v=ZKg8VVcSwus
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7.  Prílohy 

Príloha A: Kópia Evidenčného štítku Dominika Tatarku, ako člena KSČ 

 

 

 

 



    

  98 
 

Príloha B: Súkromné Listy skupiny Mikuláša Galandu 
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Príloha C: Držitelia ceny Dominika Tatarku 

ZDROJ: http://www.konzervativizmus.sk/section.php?cdt 

 

 

ROK MENO 

 

1994 Milan Hamada, 

1995 Ivan Kadlečík 

1996 Pavel Vilikovský 

1997 Ivan Štrpka 

1998 Pavel Hrúz 

1999 Ľubomír Lipták 

2000 Dušan Dušek 

2001 František Mikloško, 

Gabriela Smolíková, Peter 

Smolík 

2002 Katalin Vadkerty/ Ján 

Johanides 

2003 Rudolf Fila 

2004 Stanislav Rakús 

2005 Tomáš Janovic 

2006 Kornel Foldvári  

2007 Jozef Jablonický/ Milan 

Lasica 

2008 Ján Buzássy 

2009 Juraj Mojžiš 

2010 Iva Mojžišová 

2011 Dezider Tóth 

2012 Oleg Pastier 

2013 Martin Bútora, Grigorij 

Mesežnikov,  

2014 Ľubomír Longauer 

2015 Irena Brežná 

2016 Alexander Balogh 

2017 Ján Štrasser 

 

 

 

 

 

http://www.konzervativizmus.sk/section.php?cdt
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hamada
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Príloha D: Poštová známka vydaná k stému výročiu narodenia Dominika Tatarku 

ZDROJ: http://www.postoveznamky.sk/dominik-tatarka-ma-svoju-postovu-znamku 

 

 

 

  

Deň vydania: 14. 03. 2013 

Nominálna hodnota: 0,65 € 

Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm 

Forma tlačového listu: TL 

Počet známok na tlačovom liste: 50 

Počet známok v sérii: 1 

Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika 

Technika tlače: Ofset 

Náklad: 500 000 Ks 

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Dušan Grečner 

 

 

 

 

http://www.postoveznamky.sk/dominik-tatarka-ma-svoju-postovu-znamku
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Príloha E: Prehľad osobných operatívnych zväzkov vedených na 6. oddelení ZNB 

v Bratislave v roku 1989 

ZDROJ: SIVOŠ, J.: Rok 1989 na oddelení boja proti pravicovému oportunizmu Správy 

kontrarozviedky ZNB v Bratislave  s. 124 

 

 

OPERATÍVNY 

PRACOVNÍK 

REG. ČÍSLO KRYCIE 

MENO 

VEDENÝ NA 

OSOBU 

UKONČENIE 

ZVAZKU  

Škulavík Pavel 11744 Ester Dubček 

Alexander 

S-12.12.1989 

Dekan Marián / 

Bocko Ján 

26294 Paskvil Šimečka Milan S-12.12.1989 

16998 Puma Uher Ján S-12.12.1989 

Gavurník Pavol 26293 Anti Jablonický 

Jozef 

S-12.12.1989 

12744 Kardinál Kočtúch 

Hvezdoň 

S-12.12. 1989 

Mlkvý Valentín 26295 Renegát Kusý Miroslav S-12.12. 1989 

13879 Hetera  Muntzová Anna S-12.12. 1989 

Grígel Tibor 24200 Chemik Šimečka ml. 

Milan 

S-12.12. 1989 

Bocko Ján 36130 Oponent Pastier Oleg S-12.12. 1989 

Kapusta Emil 13651 SELADON TATARKA 

DOMINIK 

A-14.6.1989 

15145 Starosta Strinka Július S-12.12. 1989 

12141 Emisár Pavlenda Viktor S-12.12. 1989 

32958 Mlyn Ponická Hana S-12.12. 1989 
i 

                                                           
ii Vysvetlivka: S-skartovanie, A-archivácia 
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Príloha F: Prehľad ocenení Dominika Tatarku 

 

ZDROJ: Kalendárium života a diela Dominika Tatarku. BOMBÍKOVÁ- ANTALOVÁ: 

Ešte s vami pobudnúť (Spomínanie na Dominika Tatarku) s.140-141 

 
 

 ROK OCENENIE 

 

1969 Zaslúžilý umelec 

1986 Cena Jaroslava Seiferta  

1990 Rad T.G. Masaryka I. triedy (in 

memoriam) 

1990 
 

Národná cena SR (in memoriam) 
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Príloha G: Dopis Theovi Florinovi z 15. marca 1971 

ZDROJ: LA SNK Martin, f. Dominik Tatarka 
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Príloha H: Vyhlásenie k deportáciám židov zo Slovenska 

ZDROJ: LA PNP Praha, f. Dominik Tatarka 
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