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Kontext otázky a odpovede (Dominik Tatarka)
Štolbová, E.: Navrávačky s Dominikom Tatarkom. Ed. N . Gašaj. Bratislava, Literárně
informačné centrum 2000.
Ako skončím?
O mne nikto pravdu nenapíše. Nikto. Nikto pravdu nenapíše.
xx
A hovoří ten, nie kto vie hovořit', ale kto má moc.
Dominik Tatarka
Vydáním Navrávačiek (E. Štolbová, 2000) sa textovo ustaPuje rozkolísané samiz
datové vydávanie či skór šírenie výpovědí (záznam, rukopis, přepis, torzo) Dominika
Tatarku (1913-1989) o čase a sebe od sedemdesiatych rokov tak, že sa jasné vytvárajú
obrysy jeho nazerania na spoločnosť, kulturu, seba a hodnoty. Objektivně podmienky
na vznik Navrávačiek, ktoré autorsky na vydanie opatřila a připravila Eva Štolbová, sú
všeobecné známe. Do knižného vydania sa dostalo dvadsať kapitol, ktoré sú označené
za Navrávačky a sú kompozičným prostriedkom, ako zachovať čas, logiku výpovědí
a problémové „hniezda", akým sa v dialogu autorka Eva Štolbová a Dominik Tatarka
pri viacerých príležitostiach a stretnutiach věnovali, ale vždy s vědomým zámerom,
dokumentovať osobný názor a (empirické) poznanie D. Tatarku na ten či onen jav.
Spoločenský a osobný kontext Navrávačiek má svoj póvab, všeličo sa už o rtom
napísalo a mnohé sa zosúladilo so skutočnosťou. Podstatné ázda zostáva to, že sa v na
hrávaných dialógoch, ako mozaika utvára osobnosť, biografia a literárny portrét
Dominika Tatarku na pozadí spoločenských a všePudských procesov.
Kontext otázky (povodně všeobecné súvislosti) a kontext odpovede (sústredená
empíria individuálnej skúsenosti a poznania) ako improvizovaného, ale ukáže sa, že
zvoleným problémom vedome cieleného dialogu na dohovořenu (improvizovánu, spontánnu) tému, ktorá vyhovuje tým, čo o nej hovoria, znamená v Navrávačkách E . Štolbovej z jej strany, lebo právě ona vyberá, formuluje a vyslovuje (témy, problémy, roz
sah otázky, nalieha na vyčerpávajúcu odpověď) otázku, ambíciu prostredníctvom jednotlivca (jednotlivosti dielne) zvýraznit' a objasniť rámcujúce súvislosti kultúmeho,
literárnohistorického, druhového aj autorské chápania procesov v spoločnosti a uměni,
pomenovať a objasniť pohyb člověka a prozaika, kultúmeho politika a publicistu, „nor
motvorného" Dominika Tatarku tým Dominikom Tatarkom v ústraní, ktorý svoju situáciu v čase navrávania sám nazval ponížením a vyhnaniskom zo života do chudoby.
Napokon už E. Štolbová, ktorá otázky voPne kladie ako zvědavá partnerka, čo už
všeličo o tom, o čom sa hovoří aj vie, riadi rozhovor medzi nimi tak, že doceňuje azda
už „vtedy" spoločenskú, kultúmu a umeleckú perspektivu aj dosah výpovědí a odpově
dí D. Tatarku, keď bude čas na to, aby sa preniesli do kontextu jeho autorskej dielne či
národnej literatury a aby sa dovtedy využívané súvislosti (v dějinách literatury) doplni
li, či sproblematizovali. Tento záměr podporuje kompozícia knižného vydania Navrá
vačiek, ale aj skutočnosť, že ten, kto kladie otázky, sa neuspokojuje s odpoveďami, aké
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by sám označil už vo chvíli spontánnej výpovede za neúplné. Přitom je autorke Navrávačiek aj čitatePovi pomeme 1'ahké uvědomit' si zložitú, hoci reálnu Pudskú (choroba,
vek) situáciu „hovoriaceho" Dominika Tatarku. I tým, či aj preto vzniká pre čitatePa povinnosť dějinného ohraničenia a zvýraznenia kultúmych, politických, osobných javov,
o akých D . Tatarka hovoří, ich dotvárania do sémantických a kontextových celkov pre
detail, ale i pre jeho nazerací postoj a výraz.
V Navrávačkách sa riadia otázky E . Štolbovou osobným kPúčom zaujatia za istú
situáciu, ba ukáže sa, že vyslovená otázka zaujme D. Tatarku iba, či až vtedy, keď sa ho
osobné „dotýká", možno to azda aj tak naznačit", čo najtesnejšie. Mieru i spósob exponovanie Tatarkovho ega spósobuje isto jeho vek, reálny čas „navrávania", následky rokov osamělosti inými vnútenej a osobné stupňovanej, početné 1'udské i osobné sklamania, ale aj z jeho strany silnejúci záujem hovoriť o sebe, glorifikovat', až mystifikovať
seba a svoje intimně dějiny. Dominik Tatarka sa přitom ale nevzdá žiadnej příležitosti,
aby hovoriac o sebe, nehovořil o svojej tvorbě a filozofii, akú vyznává pre seba, 1'udstvo a umenia.
V Navrávačkách sa D. Tatarka opakovanie vracia k rokom 1951 a 1953, keď aj
jeho (ako bumerang) zasiahli kultúrnopolitické dósledky okolo obvinění a procesov
s buržoáznymi nacionalistami („lebo som bol lepší prozaik asi ako oni"), čo aj po rokoch v ňom přežívá ako osobná mravná a l'udská ujma: „Ja nijakú nenávisť v srdci
svojom nepestujem" (Štolbová, 2000, s. 241, 275).
Možno v čase vzniku Navrávačiek aj překvapí po toPkých rokoch neoslabená sila
a rezonancia tejto Tatarkovej osobnej skúsenosti s mocou, keď jej prax v tom čase žil
v niekoPkonásobne krutejšej podobě, hoci o dve desaťročia neskór a jeho dovolávanie
sa osobnej pravdy už dávnejšie našlo svoju odpoved' vo zveřejněných materiáloch spi
sovatelského zjazdu, ktoré publikoval Kultúmy život v rokoch 1955 a 1956, ale aj
v rovnako známom referáte J. Šefránka.
Svojou intenzitou a návratnosťou sa vyrovnajú v rozhovoroch - záznamoch tejto
události len emotivně až mystizujúce návraty D. Tatarku do rodiska, k svojej rodině
(matka, otec) a k dramatickému zážitku svojej mladej rodiny v Povstání (smrť syna,
zajatie). Len ako doplnok, myslíme na E. Štolbovej intuíciu, že právě toto nahrávanie
móže byť jednou z posledných výpovědí D . Tatarku o tých, či oných udalostiach, na
ktoré sa opýtala, priviedlo do ich rozhovorov viacerých dobových činovníkov aj s ich
občianskymi měnami a Tatarkovými poznámkami osobného významu, s postřehnu,
ktoré aj naďalej patria (pre svoju subjektívnosť) predovšetkým do jeho intímnych dejln.
Nazdávame sa, že iný význam a hodnotu majů otázky a odpovede, aké sa - ako
keby išlo o pohPad z vrcholu horstva do doliny - vracajú k výpovědi: „Kto si? RoPník"
(s. 191), dovolávajú sa „triedneho vedomia" odvodeného z archetypu rodu D . Tatarku
(s. 191), oživujú nazeranie na vlastné literárně začiatky (Panna zázračnica, Prútené
kreslá, s. 191-194), meditujú nad vzťahom autora a jeho diela, neobídu postoj voči
poctivosti a pravdivosti rozprávaných príbehov(No ja som strašiak - Písačky, s. 129,
vyznanie - mój hriech, s. 161, próza ako Ravelovo Bolero, s. 129), o autorskej technike
(komplikované písanie, s. 240), svojom talente („živý, absolutné modemy", s. 213),
svojej téme (člověk a příroda, vychádza z Teilharda de Chardina, s. 222) a svojej
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strategii písania (vnútomá pravdivosť, poctivosť, vnútorná poctivosť spisovatel'a,
s. 89), napokon naznačujú vnútomú vazbu D. Tatarku na výtvarné umenie (s. 239).
D. Tatarka sa rád pohyboval po hrané. Pričasto seba označuje takto: „Ja som kar
patský pastier, zbožňujem všetko, čo je pravé (s. 155), ale nedovolí spochybniť to, čo
sám vyznává za hodnotu svojho života: „Mohol som byť učitel'om ...(s. 173), , j a som
bol talentovaný prozaik ako M i l o Urban (s. 227), ale „Ja som teraz starý prozaik
(s. 100).
Keď sa Tatarka v odpovediach dostává k svojej kultúrnej geneze, dovolává sa
Přírody, 1'udovej kultury, zbožných 1'udí, ale aj božej obce.
Před rokmi, ale pri inej příležitosti j u spresnil takto: „Obec božia je pře mňa
takéto spoločenstvo slobodných občanov, ktorí majů rozhodujúce slovo vo svojej obci,
ktorí za svoju obec cítia sa zodpovědní po každej stránke, či za 1'udský osud
jednotlivcov a či celej obce. A svoju vlasť Slovensko i celu Československu republiku
si predstavujem ako buničinu takýchto obcí".
V odpovediach na otázky E . Štolbovej sa D . Tatarka k malému národu vracia nielen cez región, v ktorom žije, ale aj cez jeho duchovnu a rvorivú silu: „Ta j á říkám, je
den takýto nějaký pisatel' alebo rozprávač jedného malého národa karpatského. (...).
Smyslem malého národa je, ako všetko (...) obcovanie", s. 83). Tatarka hovoří o „di
vadle světa" (s. 84), ale myslí najskór na literaturu, ktorá má prejaviť zmysel života
(s. 121), má schopnosť byť hlbokým sebapoznaním (s. 123) aj múdrosťou (s. 124).
D. Tatarka vsak překračuje svoje vízie za hranice literatury a jej artistnosti, lebo ponuka
svoje časové zistenie, možno kdesi postávajúce na okraji jeho božej obce: „že zmyslom
literatury nie je zobrazovať, ale spolčovať" (s. 234). Sociologické chápanie času, priestoru, kultury a spoločenstva božích l'udí vedie Tatarkove odpovede k l á t k e umenia,
k bolesti, k mysliteťskej híbke (s. 237), možno aj k přípravě na pobádajúcu otázku, teda
k ponuke: „čo by si mal napísať" (s. 238).
Navrávačky v kontexte (familiámych) otázok a (ego) odpovědí sú časovým a osu
dovým obrazom o člověku so silou a schopnosťou prozaika, o publicistovi s danosťami
(křesťanského, mystického) myslitďa, ktorý vo svojej človečenskej zranitel'nosti právě
časom hovoří a hovoří: raz rapsodicky, inokedy usvedčujúco, ale po celý čas v tieni
svojej (nasej neodvolatel'nej, preto spravodlivej) konečnosti: „musím zomrieť" (s. 225).
Kontext otázok, ale predovšetkým kontext odpovědí sa nevylučuje už aj preto,
lebo poskytujú, ba vyžadujú si nové, iné, komorné čítanie prozaika Dominika Tatarku,
aby sa porozumělo (věčnému, robotnému) člověku v moderných dějinách a v ich hek
tických udalostiach nďútostného 20. storočia.
Viera Žemberová
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