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Deviatka osudová pre Elán i jeho redaktora 

MONIKA KAPRÁLIKOV Á, Katedra kulturológie FiF UK, Bratislava 

Deviaty ročník (september 1938 - jún 1939) bol pre Elán i jeho redaktora zlomo
vým. Počas jeho trvania sa rozhodovalo nielen o zachovaní časopisu, ale aj o ďalšom 
pôsobení a existencii Jána Smreka. Okolnosti, ktoré nakoniec viedli k presťahovaniu re
dakcie Elánu do Bratislavy sú všeobecne známe - stupňujúce sa obavy z ďalšej vojny, 
Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž, vyhlásenie autonómie a nakoniec aj samostat
ného slovenského štátu, ktorý znamenal koniec existencie medzivojnovej ČSR. Menej 
známe sú však podmienky a sled udalostí, za akých sa tak stalo. Základným vodidlom pri 
ich rekonštrukcii zostávajú Smrekove úvodníky a redakčné poznámky v rubrike Prehľad 
a listy, ktoré si od jesene 1938 do jesene 1939 vymenili so Smrekom Valentín Beniak, 
Žela Inovecká-Ivanová, Koloman Sokol, Josef Svítil-Kamík a Vítezslav Nezval. Nepria
me informácie sa nachádzajú aj v úradných listinách adresovaných Smrekovi a v listoch 
Valentína Beniaka Stanislavovi Mečiarovi. Z niektorých sa dozvedáme fakty, z iných, 
podľa toho, kam boli adresované, miesto Smrekovho pobytu v danom období. Na základe 
štúdia spomínaného materiálu sme zistili, že Smrek sa s Elánom do Bratislavy presťaho
val o niekoľko mesiacov skôr ako sa doteraz predpokladalo. 1 Rovnako aj ďalšie zastreše
nie vydávania časopisu pod hlavičkou Spolku nebolo také prirodzené, ako sa dosiaľ inter
pretovalo a Smrek ho dlhšie zvažoval. V nasledujúcom príspevku však neponúkame 
vyčerpávajúci prehľad, ale pokus o rekonštrukciu, kedy a za akých podmienok k samot
nému presťahovaniu časopisu i jeho redaktora došlo. 

Deviaty ročník existencie začal Elán v období zvýšeného medzinárodného napä
tia. 23. septembra 1938 vyhlásila československá armáda pred hrozbou vpádu vojska 
hitlerovského Nemecka všeobecnú mobilizáciu. Mobilizoval aj Smrek. O týždeň neskôr 
sa však v Mníchove mocnosti dohodli o odstúpení česko-slovenských pohraničných 
oblastí Nemecku a k obrane republiky pripravená armáda musela nakoniec demobilizo
vať. Smrek sa vrátil do Prahy, kde naďalej pracoval na Ministerstve propagandy, v na
kladateľstve L. Mazáča a viedol kultúrnu rubriku Slovenského hlasu. Udalosti na Slo
vensku, ktoré 6. októbra vyhlásilo autonómiu, pozoroval len zdiaľky. Svoje dojmy 
zveruje v liste z 15. októbra Beniakovi: „Ide teraz o naše hranice a potom o celú pre
stavbu Slovenska i štátu. Sám neviem, či zostanem v Prahe, či ma nezavolajú na Slo
vensko za nejakého ministra alebo luftinšpektora a vôbec. Ak ostanem v Prahe, budem 
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1 Nestalo sa tak až s 1 O. ročníkom, kedy sa stal oficiálne orgánom Spolku slovenských spisovateľov. Pozri 
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ďalej robiť knihy."2 Avšak z iného listu, v oneskorenej (februárovej) odpovedi ašpiru
júcej autorke Žele Inoveckej-lvanovej 3 na jej list z jesene, sa dozvedáme, že Mazáč 
v tomto období už prestal vydávať slovenské knihy. Smrek sám prešiel od nakladateľ
stva tiež už plne do redakcie Slovenského hlasu. 

O tom, že Mazáč po Mníchove nepozastavil len tlač slovenských kníh - hoci v roz
hovore k 20. výročiu republiky ešte stále uvádzal, že chce „pokračovať ako doposiaľ: 
vydávať vždy viac a lepšie. Napredovať najmä so sériami kvalitnými a venovať sa čo 
najviac i prekladom"4 

-, ale uvažoval o radikálnejšom riešení, sa dozvedáme z listu Be
niaka Smrekoví z 12. novembra. Od Dilonga, Zúbka a Chrobáka sa dozvedel, že „Mazáč 
slovenskú časť nakladateľstva likviduje a vyjednáva s Maticou," a že by sa mal Smrek 
údajne vrátiť do Bratislavy. „Nuž neviem, čo je na tom pravdy, možné to je a Ty mal by 
si teraz zakotviť pevne na ministerstve školstva v Bratislave. "5 Smrek však na listy nestí
hal odpovedať, pretože sa usiloval dať dohromady zmeškané čísla Elánu. Vôbec po prvý 
raz v histórii časopisu vychádzajú jeho čísla oneskorene. Zameškané sa rozhodol dobeh
núť vydaním dvojčísla september - október. „Chceme takto (..) dodržať aspoň poriadok, 
keď sme nemohli dodržať presnosť. "6 Dvojčíslo vyšlo nakoniec 20. novembra a novým 
pomerom ustúpil aj zamýšľaný obsah čísla. Pôvodne malo byť celé venované päťdesiatke 
Martina Benku, no jubileu maliara nakoniec venoval len polovicu strán, „ostatok obsahu 
tohoto dvojčísla odzrkadľuje už našu novú sitáciu a zacielený je hlavne ideologicky".7 

Pod novou situáciou mal Smrek na mysli vyhlásenie autonómie, ktoré privítal ako „víťaz
stvo nekompromisného slovenského ducha na Slovensku", ktoré bolo ,,zadosťučinením 
pre Elán, lebo on túto kultúrno-politickú líniu od začiatku sledoval a neraz vystupoval aj 
iniciatívne".8 Zjavné to bolo aj zo skladby rubrík. Niektoré, ako napríklad referáty o no
vých knihách, síce nevyšli, no do čísla sa dostali aktuálnejšie ideové a estetické úvahy. 

Do života Elánu, a to najmä jeho kartotéky predplatiteľov, nepriaznivo zasiahla Vie
denská arbitráž, v rámci ktorej ČSR odstúpila časť juhoslovenských území Maďarsku. 
Slovensko stratilo viac ako štvrtinu územia a „slušný počet čísel", ako uvádza Smrek, 
odoberali práve obyvatelia oblastí, ktoré po arbitráži pripadli Maďarsku. Až do potvrde
nia možností odoberania, resp. nových slovenských adries predplatiteľov, s nimi redaktor 
nemohol počítať. Práve pre arbitráž nazýva v úvodníku prvého dvojčísla novú slovenskú 
situáciu víťazstvom i porážkou zároveň. ,,Ale povinní sme rátať s mrazivou realitou a ne
hľadať spásu tam, kde jej - aspoň pre nás niet. Musíme hľadať spásu v našom slovenskom 
mikrokozme. "9 Úlohou „nového Slovenska" teda nebolo hľadať záchranu v európskych 
mocnostiach, ktoré podľa neho sklamali, ale zostať samým sebou a v politike, ako aj 
kultúre nechať sa viesť „duchom skutočne svojím, jasnovidným a egoistickým. Nie vyhá-

2 Podľa DRUG, Štefan: Tŕnistá cesta k básnickej sláve. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2001, s. 122. 
3 SNK -Archív literatúry a umenia, Ján Čietek-Smrek ( 1898 - 1982), sign. 181 AS 11. 
4 V jubilejnom roku našej republiky. SNK -Archív literatúry a umenia, Leopold Mazáč - nakladateľstvo, 

Praha (1900 - 1948), sign.: 180 D 1. 
5 SNK -Archív literatúry a umenia, Ján Čietek-Smrek ( 1898 - 1982), sign. 181 B 2. 
6 SMREK, Ján: V novej situácii. In: Elán, č. 1 - 2, roč. 9, 1938, s. 12. 
7 Tamže. 
'Tamže. 
9 SMREK, J.: Nová, žeravá slovenská éra. In: Elán, roč. 9, 1938, č. 1 - 2, s. 1. 
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ňaťjedného cudzieho ducha iným cudzím duchom. Napríklad ducha francúzskeho a ang
lického duchom germánskym a talianskym". 10 Takto vytýčený program, podobne ako aj 
dobu, nazval žeravými. „Teda, ona práve, že je žeravá, iste spáli všetko, čo spálené byť 
má. Verme, že to bude kryštalizácia. Že z tohoto ohňa vyjde nové vykryštalizované sloven
ské srdce." 11 

Na oneskorené dvojčíslo september - október reaguje v liste z l. decembra aj Be
niak, ktorý Smreka povzbudzuje v ďalšom vydávaní Elánu za všetkých okolností: „(„.) 
veľmi radostne ma prekvapil Elán, na ktorý som už chcel písať odobierku. („.) Tento ča
sopis nie a nie, nemal by si vypustiť z ruky, i keď by si musel nakladateľa meniť."12 Tiež 
v ňom píše, že sa aj s rodinou teší na príchod a bývanie Smrekovcov v Bratislave. „Bude 
to i pre Teba iste lepšie a najmä pre literárnu obec."13 Vzhľadom k dikcii listu došiel Šte
fan Drug k záveru, že Smrekov prechod z Prahy do Bratislavy nebol iba klebetou, ale 
skôr vierohodnou správou, ktorá sa mala realizovať pomerne rýchlo. 14 Ako však autor 
v zápätí dodáva, „Nech vyšla správa z akýchkoľvek zdrojov, prišla predčasne. Kamaráti 
pri víne možno len kuli žičlivé plány". 15 A tak aj omeškané novembrové číslo Elánu vyšlo 
nakoniec 20. decembra v Prahe rovnako ako oneskorené decembrové vydanie po Novom 
roku. Dôvodom iste bola existenčná neistota, v ktorej sa Smrek na prelome rokov 1938/ 
1939 ocitol. Návrat do Bratislavy, vzhľadom k stavu republiky i nakladateľstva, bol pri
rodzeným riešením. Uľahčiť celý pracovný i osobný presun mu mala redaktorská práca 
v denníku Slovenský hlas, ktorý mal jednu zo svojich pobočiek v Bratislave. Časopis 
však na prelome rokov pre stratu patróna16 i svoju agrárnu orientáciu zanikol. Posledné 
číslo vyšlo 8. januára. Znepokojenie nad neistou Smrekovou situáciou a úsilie pomôcť 
vyjadruje v liste z 11. januára 1939 aj Beniak: „Drahý Jano môj, odpusť, iste máš veľa 
starostí, ale teraz po zaniknutí Hlasu, s ktorým si sa chystal do Bratislavy, mám jaksi 
obavu ohľadom Tvojho zakotvenia v našich nových pomeroch. Ty si predsa bol apošto
lom nového Slovenska a bolo by strašne nespravodlivé, aby pre nejaké snáď klebety mal 
by si byť odstrkovaný. Napíš mi, čo a ako zmýšľaš a jestli by ti bolo treba nejakej inter
vencie, i sám rád podniknem všetkou našich pánov."17 O aké klebety išlo, nevieme. Ne
jasne sa o tom Beniak vyjadril aj v liste Rudolfovi Dilongovi, zaslanom v rovnaký deň. 
Podľa Druga videl príčinu vo vedúcich politikoch a kultúrnych činiteľoch autonómneho 
Slovenska. 18 Môžeme len predpokladať, čo im na štyridsaťročnom básnikovi a redaktoro
vi mohlo prekážať. Na Slovensku sa v tej dobe už aktivizovali radikálne sily. Hoci v ani 
jednej z autonómnych vlád neboli v prevahe, prejavovalo sa to v násilnom zjednocovaní 
alebo rozpustení politických strán a spoločenských organizácií, v zákaze vydávania opo-
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"Tamže. 
12 SNK-Archív literatúry a umenia, Ján Čietek-Smrek ( 1898-1982), sign. 181 B 2. 
13 SNK -Archív literatúry a umenia, Ján Čietek-Smrek ( 1898-1982), sign. 181 B 2. 
14 Drug, c. d„ s. 124. 
"Tamže. 
16 Bývalý československý premiér a zakladateľ denníka Milan Hodža odišiel na jeseň po mníchovskom 

diktáte do emigrácie. 
17 SNK -Archív literatúry a umenia, Ján Čietek-Smrek ( 1898 - 1982), sign. 181 B 2. 
18 Podľa Drug, c. d„ s. 128. 
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zičných novín, zosilnení cenzúry a pod. Aj predseda autonómnej vlády JozefTiso, ktorý 
patril k umiernenému krídlu v HSĽS, vo svojom novoročnom prejave už hovoril celkom 
otvorene o budovaní slovenského štátu. Hoci nepovedal, že by mal vzniknúť mimo integ
ritu ČSR, išlo o zásadný signál smerom k ústrednej vláde i zahraničiu. 19 Z tohto uhlu po
hľadu sa niektorým predstaviteľom mohol zdať Smrekov zápal pre „slovenskú vec" ne
dostatočný. 1 keď vo svojich článkoch často poukazoval na nerovnoprávne postavenie 
oboch národov a bránil právo Slovákov na vlastnú kultúru i jazyk, jeho názory neprekro
čili integritu Československej republiky. Nech tomu už bolo akokoľvek, údajné klebety 
sťažovali jeho prechod do Bratislavy. 

Do pražskej redakcie prišla i novoročenka od Kolomana Sokola, ktorý sa v tej dobe 
zdržiaval v Mexiku. ,,Len podľa došlého dvojčísla Elánu, venovaného Benkovi, tuším, že 
i Benka i vy, viacerí moji známi, ste ešte v Prahe. O ostatných však neviem, preto im tou
to cestou i novému, žiaľ okyptenému Slovensku posielam svoj novoročný pozdrav. "20 

Smrek ho spolu s grafikou nazvanou Obraz z Mexika uverejnil v zmeškanom decembro
vom čísle, ktoré nakoniec vyšlo 18. januára. 

Možnosti Smrekovho návratu na Slovensko sa podľa všetkého neočakávane zmeni
li v prvých mesiacoch roku 1939. Ako uvádza Drug, v Smrekovom liste Beniakovi 
z 2. februára „sa síce o tom nedozvieme nič konkrétne, ale nie sú v ňom nijaké obavy 
o budúcnosť( ... ) a len medzi rečou nepriamo naznačí, že v posledných dňoch častejšie 
navštívil Bratislavu".21 Zároveň dodáva, že ohľadom sťahovania nemá ešte istotu a musí 
čakať, kým sa vyrieši otázka obnovenia Hlasu. 22 Ani v liste Inoveckej-Ivanovej zo 
4. februára sa nezmieňuje presne, ale spomína, že do nakladateľstva každý deň iba nakuk
ne, aspoň dovtedy, kým celkom neprejde do Bratislavy.23 Z ďalšieho, tentoraz úradného 
listu Prezídia ministerstva školstva a národnej osvety, zaslaného už po vyhlásení samo
statnej Slovenskej republiky, sa podľa toho, kam bol adresovaný dozvedáme, že sa Smrek 
pravdepodobne ešte v apríli zdržiaval v Prahe.24 Avšak list Josefovi Svítilovi-Kamíkovi 
z 9. mája 1939 nás už informuje, že býval a pracoval v Bratislave a to na tlačovom odbo
re Úradu vlády, kam mu mal Svítil-Kamík poslať príspevok. Redaktor sa zmieňuje 
io Eláne: „V nedeľu som bol v Prahe, Váš list ma tam čakal. Inak už úradujem v Brati
slave( ... ) a Elán, tento ročník dokončím odtiaľto. Budúci ročník- uvidíme."25 O tom, že 
v tomto období sa už Smrek usídlil v Bratislave svedčí aj pohľadnica, ktorú Vítezslavovi 
Nezvalovi poslali 8. mája spoločne so Smrekom viacerí spolupracovníci Elánu -Andrej 
Mráz a Lea Mrázová, Ľudo Ondrejov a Valentín Beniak s textom: „Spomíname si na Vás 
i na všetkých- nezabúdame a nezabúdajte!"26 

19 Podľa KAMENEC, Ivan: Slovenský štát. Praha : Anomal, 1992, s. 18. 
20 js.: Pozdrav od Kolomana Sokola z Mexika. In: Elán, č. 4, roč. 9, 1939, s. 9. Originál listu In: SNK-Ar

chív literatúry a umenia, Ján Čietek-Smrek (1898-1982), sign. 181P22. 
21 Podľa Drug, c. d., s. 130. 
22 Zaujímavosťou je, že v Smrekovej pozostalosti v SNK -ALU sa nachádza výplatná listina za redaktor-

skú prácu v Slovenskom hlase z marca(!) 1939. 
23 SNK -Archív literatúry a umenia, Martin, Ján Čietek-Smrek ( 1898-1982), sign. 181 AS 11. 
24 SNK-Archív literatúry a umenia, Martin, Ján Čietek-Smrek (1898-1982), sign. 181 AN 12. 
25 Literámí archív Památníku národního písemnictví, Staré Hrady, fond JosefSvítil-Kamík, sign. 24/76. 
26 Literámí archív Památníku národního písemnictví, Staré Hrady, fond Vítezslav Nezval, sign. 21/71. 
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Predpokladáme, že sa Smrek presťahoval do Bratislavy aj s Elánom v priebehu aprí
la a májové a júnové dvojčíslo už redakčne dokončil odtiaľ. V záhlaví a tiráži časopisu 
síce stále figuruje ako miesto vydania Praha, no oba májové listy už naznačujú, že v tom 
období chodil do Prahy len dovybavovať úradné veci v nakladateľstve a podľa všetkého 
aj zadať a skontrolovať tlač posledného dvojčísla u rokmi overeného tlačiara Dolenské
ho. V podstate celý zvyšok 9. ročníka, od januára do júna, práve pre existenčné problémy 
vydal už len v dvojčíslach. V úvodníku k poslednému z nich nazvanom Pred novou kapi
tolou27 nevediac, či časopis bude môcť vyjsť opäť v septembri alebo či nezanikne úplne, 
Smrek bilancuje a celkom viditeľne sa lúči aj s Mazáčom. „Celých deväť rokov vystupo
val (Elán - pozn. M. K.) tak, aby si získal povesť bojovníka-džentlmena. Dnes vplyvom 
štátoprávnych zmien nastalo presunovanie pozícií i na tomto poli. Ťažko je mysliteľné, že 
by Elán naďalej mohol vychodiť v Prahe, i keby nakladateľovi L. Mazáčovi čo ako ležal 
na srdci jeho ďalší osud. Týmto číslom sa teda Elán lúči so svojím doterajším sídlom („.) 
i so svojím doterajším vydavateľom, teda tou finančnou bázou, na ktorej do tejto chvíle 
bezpečne stál." Ohľadom budúcnosti sa vyjadruje len neurčito. ,J sám Spolok sloven
ských spisovateľov kladie dôraz na to, aby Elán nielen zachoval svoju kontinuitu, ale aby 
i stále prenikavejšie zasahoval do slovenského života literárneho a umeleckého." Ako 
a kde bude môcť finančne zabezpečiť jeho ďalšie vydávanie, však v tomto období Smrek 
s istotou nevedel. Muselo ísť o náročné rozhodovanie, pretože sa v danej situácii a celo
spoločenskej klíme nemohol spoľahnúť na to, že sa mu náklad bude rentovať len výnosmi 
z reklamy a predplatného. Aby mohol pokračovať vo vydávaní časopisu, potreboval nájsť 
inštitucionálne zastrešenie, ktoré by mu poskytlo finančné krytie v prípade deficitu. Na
priek tomu nestrácal vieru: ,,Držíme síce pevne svoju kotvu, ktorou je Nádej, ale miesto 
kam ju vrhnú!'. ešte iba nahmatávame. (..)Nechceme ani pripustiť eventualitu, že by Elán 
mohol prestať existoval'. Ale osud, ako vieme, má svoje rozmary." Napriek tomu, v ústre
ty novej kapitole, podľa vlastných slov išiel jeho redaktor vyrovnane. 

Celkom prirodzene sa ako možnosť núkal už vyššie spomínaný Spolok slovenských 
spisovateľov, podľa ktorého slovenský život potreboval umelecké krédo a ideovú líniu 
Elánu v tej dobe „viac ako kedykoľvek predtým". 28 Taktiež sa medzi jeho štatutármi 
a členmi nachádzali mnohí Smrekovi kamaráti. Napriek tomu sme našli nepriamu zmien
ku, že redaktor Elánu s takýmto zastrešením váhal. Zmieňuje sa o tom Valentín Beniak 
v liste z 19. augusta 1939 Stanislavovi Mečiarovi, ktorému píše v súvislosti s plánovanou 
cestou do Poľska. Smrekovi sa podľa všetkého nechcelo ísť a rozhodovali sa, či nezobrať 
miesto neho Lukáča. „Neviem ovšem, ako by ti Lukáč konvenoval, vieš však, že je moc 
prispôsobivý, nie ako Jano, v ktorom sa prebudil luteránizmus a stáva sa veľmi tvrdohla
vým." Nabáda Mečiara, aby prišiel a ďalej prejde už priamo k Elánu i jeho redaktorovi: 
„Okrem toho i o iných veciach, povedzme o Eláne. Smrek totižto nechce povedať alebo 
nevie, čo s ním. Spolok mu chce i finančne pomáhať. Jano však, zdá sa, že sa nepreorien
toval dostatočne a neviem, či by mu to neškodilo. Počul som totiž hlasy, ktoré by nedbali, 
keby aj Elán zanikol. Na ten prípad snáď, či by nebolo treba rozmýšľať o Pohľadoch ako 
o dvojtýždenníku? Tieto veci ovšem píšem ti diskrétne. Bratislava je dosť tichá, či nie 

27 SMREK, Ján: Pred novou kapitolou. In: Elán, 1939, roč. 9, č. 9 - 1 O, s. 1. 
28 Podľa SMREK, Ján: Pred novou kapitolou. In: Elán, č. 9- 10, 1939, roč. 9, s. l. 
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snáď ako pred búrkou?"29 „Búrka", o ktorej sa zmieňuje Beniak, prišla onedlho. Prvého 
septembra Nemecko vyhlásilo vojnu Poľsku, Slovensko sa ocitlo vo vojne na strane ag
resora a postupne aj v medzinárodnej izolácii. Čo mal však dlhoročný Smrekov priateľ 
Beniak na mysli narážkami na jeho vierovyznanie a osobný charakter? Domnievame sa, 
že „luteránizmus", „tvrdohlavosť" i „nedostatočné preorientovanie sa" v tomto prípade 
znamenali narážku na jeho spätosť (nielen súkromnú) s českou kultúrou, a preto aj men
šou ochotou akceptovať nové pomery. V podstate by tomu svedčila aj skutočnosť, že po 
vyhlásení samostatného Slovenska nenachádzame v Eláne žiaden úvodník ani Smrekove 
články, ktoré by sa niesli v podobnom oslavnom duchu, ako to bolo po vyhlásení autonó
mie. Kým autonómiu považoval za víťazstvo slovenského ducha, vznik samostatného 
slovenského štátu pre spretŕhanie zväzkov s českou kultúrou už pravdepodobne nie. 

O Eláne sa nakoniec definitívne predsa len rozhodovalo a rozhodlo na výborovej 
schôdzi Spolku slovenských spisovateľov. Tesne pred odchodom na jej zasadnutie 29. 
septembra 1939 písal o tom Beniak Mečiarovi. „Dnes máme rozhodovať o Eláne. Hádam 
sa predsa podarí ho zachrániť."30 Podľa výťahu zo zápisnice vieme, že sa spolok so Smre
kom dohodol na vydávaní a spolumajiteľstve časopisu predbežne na jeden rok, keď sa 
mal Elán stať aj orgánom SSS, čo bolo označené v záhlaví časopisu. Spolok sa zaviazal, 
že „zo svojich finančných prostriedkov prispeje na jeho prípadný deficit do výšky 40.000 
Ks". 31 Keby však časopis získal subvencie, alebo následkom zvýšenia počtu abonentov 
stal sa aktívnym, mal Spolok dostať svoje investované peniaze späť. Prípadný zisk mal 
byt' rozdelený rovnakými čiastkami medzi oboma spolumajiteľmi. Výbor Spolku si ďalej 
osoboval nárok na kontrolu účtov Elánu, jeho administráciu, avšak zodpovednosť pone
chal výlučne v Smrekovej kompetencii. Smrek tiež sľúbil, že spolok nezaťaží nijakými 
ďalšími pasívami nad túto sumu a osvedčil, že „Elán nijakých starých pasív nemá, iba že 
je morálne zaviazaný uverejniť nakladateľovi L. Mazáčovi niekoľko inzerátov, ktoré zo
stali z minulého ročníka".32 Čo sa týka rozsahu i formy, časopis mal nadväzovať na praž
ský formát 63x95 cm, v rozsahu 8 - 12 strán. Náklad sa mal určiť po ďalšom preskúmaní 
kartotéky. Podľa priloženého predbežného rozpočtu vieme, že sa počítalo s 2500 kusmi. 
Z prvého čísla sa zároveň malo vytlačiť približne o 1 OOO ks viac, aby ich Spolok využil 
na propagáciu Elánu. Dohoda bola platná do konca júna 1940. Ak by ju anijedna zo strán 
nevypovedala, mala sa automaticky prolongovať o jeden ďalší rok. Zaujímavým bodom 
dohody je jej posledný 13. bod, ktorý podmieňuje jej platnosť pridelením sumy 40.000 Ks 
Ministerstvom školstva z Hviezdoslavovho fondu. Tento bod bol však nakoniec po uzne
sení výboru spolku z 19. októbra vymazaný. 

Nepodarilo sa nám nájsť doklad o vypovedaní zmluvy medzi Spolkom slovenských 
spisovateľov a Jánom Smrekom ohľadom vydávania časopisu. Faktom však zostáva, že 
od septembra 1940, teda od začiatku jeho 11. ročníka sa v tiráži Elánu ako majiteľ a vy
davateľ objavuje už len Smrekovo meno. Časopis až do úradného zákazu v roku 1944 
zostal oficiálne orgánom Spolku slovenských spisovateľov. 

29 SNK-Archív lieratúry a umenia, Martin, Stanislav Mečiar (1910-1971), sign.: 164 A 24. 
30 SNK-Archív literatúry a umenia, Martin, Stanislav Mečiar (1910-1971), sign.: 164 A 24. 
31 SNK-Archív literatúry a umenia, Martin, Ján Čietek-Smrek (1898-1982), sign.: 181DE1. 
32 SNK-Archív literatúry a umenia, Martin, Ján Čietek-Smrek (1898-1982), sign.: 181 DE 1. 
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