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V rámci dlhodobého cyklu Pamäť literárnej vedy sa v Ústave slovenskej literatúry 
SAV uskutočnil dňa 6. júna 2017 seminár Vedecký odkaz Štefana Druga a aktuál-
ny výskum slovenskej medzivojnovej literatúry. Podujatie v rámci projektu VEGA 
2/0033/16 Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, 
aspekty (zodpovedný riešiteľ Mgr. Michal Habaj, PhD., doba riešenia 2016 – 2019) 
bolo rozdelené na dva tematické bloky. Prvá časť bola zameraná na priblíženie 
života a diela literárneho historika, kritika a editora Štefana Druga, druhá časť 
sa následne koncentrovala na aktuálny pohľad na výskumné témy Š. Druga, teda 
predovšetkým na oblasť medzivojnovej slovenskej literatúry. 

 Š. Drug o svojej vedeckej profilácii v roku 1972 napísal: „Už dávno som sa 
zameral na výskum vývinu socialistickej literatúry a táto problematika mi prirástla 
k srdcu. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by som od tejto témy odišiel v dohľad-
nom čase niekde inde. Ešte tu mám stále čo spracúvať, objavovať a hodnotiť.“1 
Danej problematike ostal verný celoživotne, s tým, že jeho monografie a precízne 
pripravené edície dokladajú vážny a poctivý prístup k vedeckej a editorskej práci, 
s úctou k prameňom a so zmyslom pre kontextový výklad.

Z rozsiahlej bibliografie vedeckých a vedecko-popularizačných prác 
Š. Druga je zrejmé, ktoré témy ho najviac zaujímali: venoval sa spisovateľom ľa-
vicovej orientácie, predovšetkým Ladislavovi Novomeskému a Vladimírovi Cle-
mentisovi, no tiež Martinovi Rázusovi, Štefanovi Krčmérymu či Valentínovi Be-
niakovi, o ktorom vydal v roku 2001 monografiu Tŕnistá cesta k básnickej sláve. 
Osobná cesta Štefana Druga bola takisto tŕnistá, on sám si však zachoval pozi-
tívny prístup k životu aj v ťažkých chvíľach. Aj tieto jeho polohy naznačujú štúdie 
publikované v nasledovnom bloku.  
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1 Slovenská národná knižnica v Martine, Literárny archív, osobný fond Štefan Drug (prvostupňové 
spracovanie),  škatuľa 32, Vyjadrenie k vlastnej práci, 5. 5. 1972.


