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The study deals with the memoir book by Ján Smrek called Poézie moja 
láska 2 (Poet1y My Love 2, 1989), which is the second part of originally 
intended multiple volume memoirs. It is also focused on Smrek's articles 
published between the years 1930 - 1944 in the magazíne Elán, where the 
poet worked as an editor. Both of the parallel text structures (the study 
includes articles by other authors published in the contemporary Slovak 
and Czech print media) feature extending the time period of a certain 
„historical imagination", as noted by Paul Ricoeur in the case of various 
forms of remembering dated events. The memory of the author as the 
subject finds itself in the centre of the parallel structures, which results in 
individual chapters of the literary text alternating with comments from the 
magazine like in a collage. This may be an additional way of restoring the 
subjecťs stances on culture, which are naturally filtered through his own 
personality. However, the study is primarily based on the reality generated 
by the chronologically organized memoir prose, which is hypothetically 
supposed to have tried to capture the history ofthe particular period oftime 
in writing. The result ofit is the interpretation ofhistory reflected on by an 
individual. What might be useful in this situation is - in my opinion - to 
examine the issue of an unreliable narrator in autobiographical literature. 

Key words: autobiographical text, Nationalism, Slovak culture, the subject 
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Spomienková kniha Jána Smreka Poézia moja láska 2' je druhým dielom z pôvodne 
pripravovaných viaczväzkových memoárov, z ktorých sa autorsky a publikačne realizovali 
iba prvé dva. V prvom zväzku2 autor zachytáva obdobie rokov 1920 - 1930, v druhom sa 
snaží obsiahnuť roky 1930 - 1935.3 Kľúčová tematická rovina druhého dielu zodpovedá 
paralelnej realizovanej skúsenosti básnika/novinára/redaktora/organizátora, ktorý ponúka 
svoje autobiografické rozprávanie. Redaktorská práca spomínajúceho autorského subjektu 
je základným východiskom a tvorí rámec naratívnej štruktúry diela. K nej sa vzťahujú jed
notlivé odkazy na konkrétne články uverejnené v časopise Elán (kultúrny mesačník, 1930 
- 1947), preto by mali zostať aj v centre nášho interpretačného snaženia. Zatiaľ, čo sa z po
hľadu tvorcu memoárov text vyznačuje občas nostalgickým nazeraním na minulé udalosti, 
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'SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989. 
2 SMREK, Ján: Poézia moja láska 1. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1968. 
3 K tomu bližšie PETRÍK, Vladimír: Edičná poznámka. In: SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: 

Slovenský spisovateľ, 1989, s. 229. 
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kontakt s jeho staršími novinovými článkami pravdepodobne sprevádza atmosféra prekva
pujúceho ( autentizujúceho) zážitku. V oboch prípadoch dochádza k časovému predlžovaniu 
určitej „historickej imaginácie", na čo v prípade spomienok na datované udalosti upozorňu
je Paul Ricoeur.4 Pamäť subjektu5 sa dostáva do stredu paralelných štruktúr, následkom 
čoho sa jednotlivé kapitoly literárneho textu takmer ako v koláži striedajú s poznámkami, 
vytiahnutými z časopisu. Pravdepodobne sa tak rozširuje rekonštrukcia kultúrnych postojov 
subjektu, ktoré prirodzene prepúšťa cez filter vlastnej osobnosti.6 Naším základným výcho
diskom je však skutočnosť generovaná chronologicky usporiadanou spomienkovou prózou, 
pri ktorej hypoteticky predpokladáme snahu písomne zachytiť históriu konkrétneho obdo
bia. Podľa Mauricea Halbwachsa „zatímco slova a myšlenky zanikají, písmo zôstává. Aby
chom mohli hovofit o pameti, je nezbytné, aby vzpomínající subjekt, jedinec či skupina, 
mel pocit, že ke svým vzpomínkám sestupuje plynule."7 

Prvá kapitola knihy Zo salašov na bulváre prezentuje dva chronologické začiatky; pod 
prvý sa podpisuje jej jedinečná pozícia, vďaka ktorej plní úlohu prológu druhého dielu 
Smrekovho autobiografického rozprávania, druhý sa symbolicky prekrýva zo začiatkom 
vydávania časopisu Elán (1930). Pôsobenie autora v jeho redakcii tvorí tematický základ 
diela, no zároveň presahuje hranice literárneho textu. Prekrývanie oboch týchto začiatkov 
naznačujú už úvodné vety: ,Je september 1930 aja sa kochám prvým číslom Elánu, takým 
čerstvým, že ešte vonia farbou, ba dvomafarbami: čerňou a zeleňou. Hlavička prvého čísla 
je totiž tlačená zelenou, je to farba nádeje. "8 Rozprávač v nich odkrýva čitateľsky predpo
kladané pocity redaktorskej zodpovednosti, zároveň odhaduje kapacitu vlastného organi
začného potenciálu. Namiesto subjektívnejších pasáží spomína organizačnú mobilizáciu 
spolupracovníkov. Osobnejšie hľadisko ponecháva len v abstraktnejšej rovine, kde prezrá
dza moment plnenia si vlastného redaktorského sna. Oveľa dôraznejšie pracuje v texte s ro
vinou osobného spoločensko-kultúrneho angažovania sa v prospech slovenskej literatúry. 
Špecifický nádych dodáva tomuto dôležitému rozhodnutiu Smrekov presun z Bratislavy do 
Prahy, kde svoje časopisecké predstavy v Nakladateľstve Leopolda Mazáča realizuje.9 Ten-

4 „Vzpomínku lze vždy rozšíi'it fetezcem pameti dosahujícím k pfedkum, sestupovat časem tak, že se tento 
zpetný pohyb prodlužuje imaginací; a stejne tak muže každý situovat svou vlastní časovost v rade gene
rací s více či méne závaznou pomocí kalendárového času ( ... ) uchovávání, vybírání, shromažďování, 
ovetování, a konečne i čtení archivu a dokumenti\ jsou vesmes činnosti, jež sprosti'edkují a schematizují, 
lze-li to tak ríci, stopu, aby se mohla stát posledním pi'edpokladem zaznamenávání žitého času (času 
prítomnosti) do času čisté následnosti (času bez prítomnosti)" (RICOEUR, Paul: Čas a vyprávení. III, 
iýprávený čas. Praha : OIKOYMENH, 2007, s. 264). 

5 V kontexte problematiky subjektu dejín (literárnohistorické texty a životopisné rozprávania) hovorí Pa
vel Janoušek o subjekte externom (konkrétny autor) a subjekte internom (projekcia „autorského Ja" do 
štruktúry rozprávania). Okrem toho upozorňuje na nadosobné subjekty, ktoré sa nachádzajú v texte aj 
mimo neho. In: JANOUŠEK, Pavel: Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o litera/ufe a jeho ko
munikační strategii. Praha : Academia, 2012, s. 82 - 83. 

6 FILIPOWICZ, Marcin - ZACHOVÁ, Alena: Rod v memoárech. Pi'ípad Hradec Králové. Červený 
Kostelec : Vydalo nakladatelství Pavel Mervart, 2009, s. 31 - 32. 

7 HALBWACHS, Maurice: Kolektivní pameť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 124. 
8 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989, s. 15. 
9 V tejto súvislosti môžeme ešte len v poznámke a v predstihu uvažovať o dôvodoch Smrekovho presu
nu vydavateľskej činnosti do českého prostredia. V štúdii Ján Smrek a jeho pôsobenie v Nakladateľ
stve Leopolda Mazáča o tom jej autorky píšu: „Smrekove stanoviská ku kultúrno-politickej situácii 
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to moment môžeme v intenciách chronologickej štruktúry diela vnímať ako symbolický 
tretí začiatok. Trojuholník týchto miest dopÍňa Martin, 10 ktorý kompletizuje literárne zachy
tené priestorové dominanty11 subjektu, pohybujúceho sa medzi nimi. 

Úvodná kapitola tiež informuje o prvotnom nadšení, spôsobenom pozitívnymi 
ohlasmi na prvé číslo Elánu, uverejnenými v slovenských, českých a zahraničných pe
riodikách.12 Autor si uvedomuje pozíciu prvého slovenského literárneho časopisu na „praž
skej" pôde. Odtiaľ vychádza aj jeho dvojtvárny pocit, ktorý tieto úvahy sprevádza: chce 
byť skromným, na všetko pripraveným jednotlivcom, no zároveň sa obáva možného ne
úspechu a sklamania. Obe východiská sa v úvode striedajú. V podobnom zmysle pracuje 
aj s náznakom jemnej irónie, odľahčujúcej inak neustále deklarovanú dôležitosť prvého 
úvodníka, z ktorého cituje aj v literárnom texte: ,Jste som ten úvodný článok písal poma
ličky, nesypal som ho z rukáva, to viem celkom určite, lebo som ho písal v plavkách, keď 
som sa s Mazáčom opaľoval na brehu Vltavy." 13 Smrek v tejto súvislosti neobchádza ani 
otázku tvorby koncepcie nového časopisu. Odmieta dôsledne napÍňanie zvláštneho ume
leckého programu, namiesto toho odkrýva trocha odlišnú ambíciu. Za seba o tom v odka
zovanom úvodníku píše: „Týmto činom má sa Elán stať v určitom zmysle i hybnou silou 
nášho literárno-umeleckého programu, udržovateľom i napomáhačom pružnosti a tvori
vosti, odstraňovateľom všetkej možnej letargie i depresie."14 S podobným odhodlaním 
pristupuje ku kreovaniu širšieho spoločenského celku. Už v tejto chvíli ho definuje na 
pozadí pojmu národ. 15 Tu tiež začína individuálny pokus subjektu konštituovať svoje 
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prvej republiky v tridsiatych rokoch vychádzali z autorovho presvedčenia o nesprávnosti oficiálnej 
idey českoslovakizmu, ktorá bola integrálnou súčasťou ideológie vtedajšieho československého štátu, 
vynútenou aj politickým kontextom. Tým, že Smrek vydával u nakladateľa Leopolda Mazáča sloven
skú literatúru, dokazoval českému prostrediu opodstatnenosť vlastného miesta slovenskej kultúry a jej 
rovnoprávnosť s českou" (BEVILAQUA, Mária - KOVAĽOVÁ, Soňa - PAWLAKOVÁ, Andrea: Ján 
Smrek a jeho pôsobenie v Nakladateľstve Leopolda Mazáča. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, 
č. 2, s. 135). 

10 „Prv ako Ján Smrek odišiel pracovať k Leopoldovi Mazáčovi, sústreďoval svoje aktivity v Národných 
novinách v Martine, kde s prestávkami pôsobil celé dvadsiate roky" (tamže, s. 135). 

11 Inšpiráciou môže byť v tejto súvislosti úvaha Miroslava Marcelliho, definujúceho tzv. tretie mesto, ktoré 
,je sférou ruchov, šumov, farieb, vôní, pachov, náhodných stretnutí, nečakaných udalostí, výpovedí miz
núcich hneď po vyslovení, dialektov, argotov a lokálnych osobitostí( ... )" (MARCELU, Miroslav: Filo
zofi v meste. Bratislava : Kalligram, 2008, s. 11 O). 

12 „Slovenský denník, Bratislava; Národnie noviny, Turč. Sv. Martin; Slovenský večerník, Bratislava; Ro
botnícke noviny, Bratislava; České slovo, Praha; Lidové noviny, Brno; Lidové listy, Praha; Národní listy, 
Praha; Polední list, Praha; Bfeclavský kraj, Bi'eclav; Nový večerník, Praha; Literární rozhledy, Praha; 
Československá republika, Praha; Vídeňský obdeník, Viedeň; Jugoslovenski dnevnik, Subotica" 
(SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 21 -22). 

"Tamže, s. 18. 
14 SMREK, Ján: Úvodné slovo. In: Elán, roč. 1, 1930, č. !, s. 1. 
15 Pokus o definovanie tohto pojmu ponúka aj takúto odpoveď: „Velký, ale platný paradox je tento: národy 

mohou být definovány pouze v pojmech veku nacionalizmu, spíše než obrácene, jako by bylo možno 
očekávat ( ... )Je to nacionalizmus, který plodí národy, a nikoli obrácene ( ... )Je to vytvái'ení anonymní, 
neosobní společnosti, s navzájem zastupitelnými atomizovanými jednotlivci, soudržnými pfedevším 

prosti'ednictvím takové společné kultury - místo di'ívejší složité struktury místních skupin, chránených 
lidovými kulturami, které se reprodukovali místne a podle svých vlastních tradic uvnii' techto mikro-obcí 
samotných. To je to, co se skutečne v nacionalistickém období deje. Ale to je pravý opak toho, co nacio-
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predpokladané kolektívne duchovné hodnoty. Príbeh tohto ním definovaného celku vidí 
v dramatickom odraze stáročného svetového súťaženia, v ktorom predovšetkým „malé 
národy" musia zaktivizovať všetky svoje sily, aby uspeli v konfrontácii s väčšími národ
nými spoločenstvami. 16 V texte Slovo o nadšení o tom hovorí: „U nás ešte nad kultúrnou 
prosperitou musí veľmi bdieť celé národné vedomie, a ak by ono z času na čas zadriema
lo, musí nad ním bdieť národný inštinkt. Preto sa prosí o trochu nadšenia. Bez nadšenia 
sa totiž ďaleko nedostaneme. Aby národné vedomie nedriemalo, aby dobrý inštinkt nele
žal u nás ladom, musíme mať dostatok nadšenia, podobajúceho sa vlne, ktorá sa ustavične 
prelieva od brehu k brehu, od jednotlivca ku kolektívu."17 V Smrekovej perspektíve rezo
nuje snaha o vytvorenie osobitnej národnej jednotky, ktorá by sa nestratila medzi ostatný
mi národmi. Záver prvej kapitoly je v tejto súvislosti odrazom pozitívneho očakávania 
a pre autora je nová situácia vzrušujúcim divadlom. Linda Hutcheonová v tejto súvislosti 
hovorí o staršom modeli literárnej histórie, v ktorom sa odhaľuje vzťah medzi zaostalou 
a zanedbanou minulosťou určitého národného spoločenstva a optimistickou perspektívou 
jeho budúcnosti. Poukazuje na autorské snahy „zaznamenať kedysi účinný príbeh o po
kroku" .18 V prípade Smrekových memoárov má záznam literárnohistorických udalostí 
individuálny charakter, ktorý ešte výraznejšie otvára priestor „príťažlivým" imagináciám 
o kontinuitnom raste národa19 a národnej literatúry. Rozdiel medzi „vznešeným ideálom 
národa" a „moderným fanatizmom nacionalizmu" je však podľa slov Lindy Hutcheonová 
ťažko definovateľný, hoci ako ďalej dodáva, je „ochotná akceptovať, že nacionalizmus 
(alebo aspoň národné povedomie) nemusí vždy obsahovať hurá vlasteneckú, agresívnu 
a šovinistickú seba-propagáciu".20 Autor si v úvode spomienkovej knihy nevšíma politic
ké inštitúcie, zameriava sa predovšetkým na zdynamizovanú kultúrnu produkciu, za kto
rou nachádza cestu k definovaniu národnej identity,21 v ktorej sa v konfrontácii s druhými 
vytvára predpoklad na reflexiu jeho vlastnej identity. 22 

nalizmus tvrdí a čemu nacionalisté horlivé verí. Nacionalizmus obvykle vítezí ve jménu domnelé lidové 
kultury" (GELLNER, Arnošt: Národy a nacionalizmus. Praha: Htíbal, 1993, s. 66 - 68). 

16 S aspektom kultúrnej odlišnosti a naopak rovnosti pracuje vo svojom uvažovaní o vzniku národa Jan 
Assmann, ktorý v tomto procese zdôrazňuje moment intenzifikácie základných kultúrnych štruktúr: 
„Kultura ve stavu svého distiktivního vystupňování nebo ,limitního vyhranení' je nutne spjata se zvlášt
ním vedomím príslušnosti nebo sounáležitosti, s vedomím ,my', jež čerpá sv ou intenzitu vymezením vuči 
,oni' a svou oporu i výraz nachází v silne ,limitní' symbolice" (ASSMANN, Jan: Ku/tura a pamet'. Pís
mo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách staroveku. Praha: PROSTOR, 2001, s. 137). 

17 SMREK, Ján: Slovo o nadšení. In: Elán, roč. 1, 1930, č. 2, s. 2. 
18 HUTCHEON, Linda: Nový pohľad na národný model. In: Slovenská literatúra, roč. 51, č. 2, 2004, s. 138. 
19 „Silná kombinácia nostalgického efektu počiatkov (zakladajúci moment) a lineárnej utopickej projekcie 
(budúcnosť), ktorá sformovala tento model, je jedným z očividných dôvodov, prečo je stále príťažlivý pre 
akúkoľvek skupinu, ktorá pociťovala útlak na rovine národa, ale tiež rodu, sexuálnej voľby, rasy, etnika, 
jazyka, či náboženstva" (tamže, s. 138). 

20 Tamže, s. 141. 
21 „Proces konštrukcie skupinovej identity, či už na okrajoch, či v samotnom centre, v sebe nevyhnutne zahŕňa 

aktívne odlučovanie a vytesňovanie; sebaidentita si vyžaduje homogénnosť sebaidentického" (tamže, 
s. 143). 

22 „Osobní identita je vedomí o sobe samém, jež je zároveň vedomím o ostatních: o nadejích, které s námi 
spojují, o zodpovednosti a závazcích, které z toho vyplývají" (ASSMANN, Jan: Ku/tura a pameť. Písmo, 
vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách staroveku. Praha : PROSTOR, 2001, s. 119). 
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Kapitola Obuli sme si míľové čižmy sa od úvodného, nadšeného tónu rozprávania 
miestami odkláňa. Základnú odlišnosť predstavuje geografický presun rozprávača do do
bového Paríža. Oproti všeobecnejším tézam o živote kladie Smrek privátnejšiu perspek
tívu, subjekt v nej odhaľuje intimitu básnika. Dôslednejší cestopisný záznam prenecháva 
autor spolucestujúcemu Martinovi Benkovi, čoho dôkazom je tretie číslo Elánu.23 Spomí
najúci subjekt si všíma predovšetkým vlastné inšpirácie, no ani v tomto prípade nezabúda 
na domáce povinnosti. Ako sám konštatuje, ,,Paríž ma ohromuje, francúzština diploma
tov ma stále vábi, ale ja už nie som svetobežec a hazardér, ja som stavitel".24 V tomto 
pohľade sa odráža autorov pohľad na rok 1930, ktorý vníma ešte ako dostatočne idylický: 
„(. . .) nikde nijaká vojna a ani obluda nezamestnanosti ešte zuby necerila. Bolo módou 
chodiť do Paríža a potom domácu poéziu infikovať jeho poetizmom."25 Spomínanie má 
charakter fragmentov, ktoré sa snažia zachytiť parížsku atmosféru, do ktorej nám rozprá
vač nezabúda zakomponovať návštevu nočného podniku, končiacu drobným fiaskom 
a trocha vystrašeným odchodom („Tak sme vstali a hľadali, kdeje výchoď').26 Pozornosť 

venuje aj spiatočnej ceste (Brusel, Amsterdam, Berlín), kde pracuje s momentálnou nála
dou a evokáciou primárnych pocitov. Akoby úplne automaticky kladie voči parížskej 
harmonizácii atmosféru dobového Berlína, podľa autora priestoru „bez poézie" (medzi
vojnový militarizmus, pochodujúci nacisti). Ani v tomto prípade Smrek neustupuje pred 
snahou definovať dobovú identitu akéhokoľvek národa, ani tu sa nevyhýba zjednoduše
niam27 (,,Belgicko však tvorili dve nácie: Valóni a Flámi. Valóni kultúrou a jazykom gra
vitovali k Francúzsku, Flámi k Holandsku (...) Holanďania vôbec boli mi sympatickí 
z mnohých stránok. Boli národ mierumilovný, vediaci žiť na pevnine i na mori spôsobom 
hodným obdivu i úcty (. . .)").28 Podsúva nám vlastné náčrty charakteru navštívených kra
jín, veľmi často sa zastavuje pri drobných nedorozumeniach, či naopak pri príjemných 
zážitkoch. Jednotlivé správy sú neúplne a zlomkovité. Charakterizujú ich evokácie, ktoré 
subjekt potrebuje precítiť, prečítať, nájsť ich ďalší zmysel. Dopredu sa pripravuje na 
vnímanie nových esencií, krajinaje pre neho zásobárňou symbolov a dojmov.29 Ani v jed-
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23 K tomu bližšie Elán, roč. 1, 1930, č. 3. 
24 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 26. 
25 Tamže, s. 28. 
26 Tamže, s. 31. 
27 „( ... ) lidská identita je po sklá daná, utvái'í se postupnými vklady a nánosy, je to priisečník priisečníku, 

nej istý a smerem ke své periferii se čím víc ti'epí (tudy se také vyživuje, a je tudíž správne zdurazňovat 
zásadní význam tohoto kolobehu), ale obnáší také tuze skutečné hutné jádro, které nelze beztrestne vyz
mizíkovat" (JAMEK, Václav: Prusečník priisečníkU. In: Literární pamet a kulturní identita. Osm studii 
proAnnu Houskovou. Praha: Torst, 2008, s. 7). 

28 Tamže, s. 33 - 34. 
29 „Mesto se jeví jako locus, jako suma loci, na nichž jsou deponovány imagines príbehu, kultur a zkuše

ností. Do obvodu mesta jsou ponoi'eny kultumí jevy, ,res in cera depositae', mesto je soubor divu. Kon
krétne realizovanou, plastickou, zviditelnenou architekturu lze číst jako inscenaci architektury pouze 
predstavované (která se ovšem odvolává na onu opticky zakoušenou). Mnemotické prostory buď vychá
zejí ze skutečného sveta, anebo jsou to prostory fantazijní. V obou pi'ípadech jsou to jen predstavované 
prostory mnemotechniky. Stavebne provedená divadla pameti, její prostory a architektury, napodobují 
imaginámí prostor pameti" (LACHMANN, Renate: Memoria fantastika. Praha : Herrmann & synové, 
2002, s. 43 - 44). 
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nom prípade nezachádza za hranicu dôslednejšieho hľadania dôkazov, ktoré by spochyb
nili jeho predpoklad. 

Kapitola Zharanguj spoločnosť zachytáva fungovanie umeleckej spoločnosti, v kto
rej sa Smrek v Prahe pohyboval. Zvláštnu pozornosť venuje práci a štúdiu Štefana Krč
méryho30 a Karola Plicku.31 Samotný názov odráža organizátorskú činnosť autora, ktorá 
sa neukazuje len v oficiálnej rovine, ale dostáva sa aj do neoficiálnej oblasti: „Zharanguj 
spoločnost'. .. Dávno som zabudol na také slovo, je ešte z čias, keď sme chodili do maďar
ských škôl. Dnes už povieme: pozháňaj spoločnost; daj dokopy spoločnosť. "32 Okrem 
opisu odviazaného nočného „poslovenčovania Prahy", vytvára kontrastný obraz dvoch 
postáv; zatiaľ, čo v Krčméryho prípade dominuje Smrekova trpká poznámka o strate jeho 
životného elánu a sily, v Plickovom obraze reaguje na jeho zásluhy pri neúnavnom zbie
raní a konzervovaní slovenského kultúrneho dedičstva, čo sa odráža v jeho absolútne 
kladnom hodnotení: „Svojím srdcom i láskavým vystupovaním získal si Karol Plicka slo
venské dediny tak, že ho všade vítali ako svojho miláčika. "33 Oba portréty zastupujú hra
ničné póly života, autor aj z najmenších podnetov vytvára ich široký obraz a zdôrazňuje 
jeho lyrický charakter. 

V časti Zadarmo na mori sa text vracia k cestopisnejšiemu charakteru rozprávania. 
Autor reaguje na protihodnotu za reklamný priestor v Eláne, za ktorú dostáva voľný lod
ný lístok na cestu z Marseille do Casablanky. Aj v tomto prípade cestuje spolu s Marti
nom Benkom, pridávajú sa k nim manželia Mazáčovci. Samotný opis cesty zvýrazňuje jej 
exotickosť, zrkadliacu sa v očiach „skromného a hanblivého Slováka", ktorý sa len učí 
vychutnávať takýto spôsob života. Podobne ako v Paríži nezabúda na „zakázané" časti 
miest, v ktorých „kvitla láska medzi námorníkmi zo všetkých končín sveta a tunajším 
ženským polosvetom".34 Neisté reakcie vyvoláva aj vtedy nezrealizovaný plán navštíviť 
kasíno, resp. strach pri potulkách po arabských uliciach. Oproti tomuto priestoru stavia 
autor oveľa istejší svet vlastných (literárnymi dielami dotovaných) ilúzií, ktoré v ňom 
vyvoláva napríklad románová pevnosť If. Ďalší, oveľa menej iluzívny charakter predsta
vujú len latentne načrtnuté reflexie diania v dobovej Európe (kríza v Španielsku,35 zme
nená vnútroštátna situácia v Nemecku, atď.). 

Nadväzujúca kapitola má názov Prvá retrospektíva a začína sa konštatovaním o mla
díckej túžbe autora cestovať a zároveň o potrebe „uzemnenia" jeho životnej perspektívy. 
Poukazujú na to viaceré vyjadrenia: „ V svojom dávnom túžení za diaľkami a prekvapenia-

30 „( ... ) básnik, prozaik, literárny kritik, historik, teoretik, estetik, prekladateľ, organizátor literárneho, kul
túrneho a osvetového života" (MÁJEKOV Á, Helena: Krčméry Štefan. In: Slovník slovenských spisova
teľov. Praha: Libri, 1999, s. 253). 

31 „( ... ) čes. etnomuzikológ, film. dokumentarista, fotograf, pedagóg" (Encyklopédia filmu. Bratislava: Vy-
davateľstvo Obzor, 1993, s. 639). 

32 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 42. 
33 Tamže, s. 42 - 43. 
34 Tamže, s. 51. 
35 Španielsko, 1930, „španielska opozícia donútila odstúpiť generála Prima de Riveru. Postupné obnovo

vanie demokratických slobôd, presvedčivé víťazstvo republikánskych strán vo voľbách a zosadenie 
kráľa Alfonza XIII. (r. 1931)" (Lexikón svetových dejín. Doplnené vydanie. Bratislava: SPN, 2001, 
s. 118). 
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mi, aké zažíva námorník, som bol ako-tak ukojený a moja hladná duša mohla sa utíšit'. "36 

V tejto súvislosti Smreka utišuje a uspokojuje rozšírenie prispievateľskej bázy o zahranič
ných autorov. Predovšetkým text Wiliama Rittera37 o tvorbe výtvarníka Martina Benku vní
ma ako mimoriadny hold Slovákom a v Eláne na to reaguje článkom Opravdive vidieť.38 Aj 
vďaka týmto priaznivým súvislostiam začína považovať časopis Elán za prirodzené fórum 
výtvarníkov, ktorým podobný orgán podľa jeho slov chýbal. Rekapitulačný charakter kapi
toly sa rovnako nevyhýba vyslovenému generačnému pocitu. Podľa Smreka on sám patrí 
k tým, ktorí mali veľa „času a mohli sa hrať na epikurejcov či hedonistov". 39 Do tejto bi
lančnej retrospektívy zakomponoval trochu paradoxne aj postavu akademického maliara 
Milana Th. Mitrovského, ktorý v roku 1930 získal štátne literárne vyznamenanie za knihu 
Pani Heléne. Táto informácia je pre redakciu časopisu40 dôležitá aj z toho dôvodu, že 
z dvadsiatich cien za rok 1930 bola len jedna udelená slovenskému autorovi. Túto dispro
porciu však Smrek do spomienkového rozprávania nezakomponoval. 

Podrobnejší záznam jeho redaktorskej činnosti ponúka časť Kontakty. Autor zvýraz
ňuje na začiatku roku 193 l kvantitatívny nárast vlastného redakčného „úradovania". Tro
cha úsmevne v tejto súvislosti informuje o vzťahu k Leopoldovi Mazáčovi, ktorý mal 
podľa neho „najlepšiu náladu, keď sa mu hrnuli objednávky a ak niektorej knihy bolo na 
sklade už len 500 - 600 exemplárov, už sa aj robilo nové vydanie".41 Okrem toho však 
zaznamenáva v tomto období isté náznaky stagnácie umeleckého života v Bratislave a v 
Martine, na čo poukazujú viaceré jeho články. V máji 193 l Smrek uverejňuje v Eláne text 
pod názvom Proti anonymite a podozrivým šifrám.42 Aktuálnu situáciu slovenského lite
rárneho prostredia v ňom konfrontuje s obdobím spred siedmich rokov a kriticky sa vy
jadruje najmä o súčasnosti. Konštatuje síce kvalitatívny vzostup tvorby, porovnateľnej 
s českou literatúrou, no zároveň upozorňuje na zoslabenú vzájomnú spoluprácu, ktorá sa 
prejavuje hromadením často anonymných literárno-kritických konfrontácií. Autor v tom
to probléme nezabúda ani na riešenie, ktoré v závere ponúka: „Konštatujem, že je už po
trebné zavolať do tejto kakofónie: popusťte strany! („.) je treba, keď máme spory a verej
ne o nich píšeme, podpisujme plným menom svoje články."43 Podobne kritický charakter 
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36 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 60. 
37 „(.„) V umení je prvým Slovákom od kosti, ktorý dosiahol disciplinovanej tvorby, doviedol ho k tomu jeho 

triezvy vkus („.) vo svojej samote žije výlučne práci ako nejaký mních. Kláštorom mu je ateliér, ktorý ne
videl zaháľky, ale ani opakovanie sa dvoch vecí( ... ) Jeho života spôsob cez leto a jeho príchyľnosť k hora
lom ešte komplikujú túto otázku. Do Prahy príde, len aby mohol pracovať" (RITTER, Wiliam: O Martino

vi Benkovi. In: Elán, roč. 1, 1931, č. 6, s. 2; z rukopisu písaného pre Elán preložil Ján Belnay). 
38 „(„.) píšem tieto riadky pod dojmom, aký zanechal vo mne článok Williama Rittera o Martinovi Benkovi 

(„.) Kto je William Ritter? Francúzsky žurnalista a umelecký kritik, žijúci vo Švajčiarsku. Spolupracov
ník predných francúzskych a švajčiarskych žurnálov. Predovšetkým fantastický estét. Keď myslím na 
Rittera, nevyhnutne mi prichodí na um Kantova definícia krásy: Pekné je to, čo sa páči bez záujmu" 
(SMREK, Ján: Opravdive vidieť. In: Elán, roč. 1, 1931, č. 6, s. 2). 

39 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 68. 
40 „Ministerstvo školstva a národnej osvety udelilo k 28. októbru t. r. na návrh príslušných porôt" (SMREK, 

Ján: Štátne ceny (interview s Martinom Rázusom). In: Elán, roč. 1, 1930, č. 3, s. 2). 
41 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 77. 
42 SMREK, Ján: Proti anonymite a podozrivým šifrám. In: Elán, roč. 1, 1931, č. 9, s. 2. 
43 Tamže, s. 2. 
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má aj text, uverejnený v septembri 1931 pod názvom O solidaritu.44 Je skôr bilančnou 
správou, hodnotiacou prvý rok existencie časopisu. Smrek sa v ňom nevyhýba sugestív
nym a pomerne tvrdo hodnotiacim slovám, ktoré nie sú iba konštatovaním, ale majú po
dobu určitého apelu: „Najradšej by som sa dnes, na prahu novej sezóny, postavil nášmu 
užšiemu domácemu svetu otvorene tvárou v tvár a kládol pred neho hranicu slov tvrdých 
ako oceľ. Studenou vodou oblial spiacich a bodliačom sarkazmu pichol ľahostajných. 
Lebo čím ďalej, tým jasnejšie pozorujeme, že nás je ešte vždy - strašne málo."45 Zame
riava sa na pasivitu tých „Slovákov", u ktorých sa podľa jeho slov prejavuje pocit uspo
kojenia, ktorý je v konflikte s novou slovenskou tvorivou generáciou, ktorej umelecké 
kvality musia iba stúpať. Vlastný záujem autora o dianie na Slovensku odhaľuje spolu 
s estetickými kritériami aj východiská osvetové a vzdelávacie, čo sa v konkrétnom preve
dení realizuje napríklad potrebou napÍňať slovenské školské knižnice. 

K dôležitým „kontaktom" celkom určite počítal Karla Čapka, ktorému venuje v tej
to kapitole mimoriadnu pozornosť. Všíma si predovšetkým jeho postoj k Slovákom, čo 
dokazujú viaceré parafrázy jeho vyjadrení: „ Všetko, čo Čapek hovoril, je originálne a aj 
dnes pre nás zaujímavé (. . .)Nás slovenský národ, ponímal ako živú realitu a nešpekuloval 
(...) Bolo teda preň prirodzené, že sa aj Slováci musia dostať do vedomia Európy pod 
svojím menom. "46 Smrek v tejto súvislosti zdôrazňuje striktnú selekciu pražského prostre
dia, kľúčom je preň pohľad na ideu štátu, hoci v tomto prípade sa k tomuto problému 
nestavia s hlbšou analýzou. Podobné východiská si všímame aj pri jeho vzťahu k iným 
básnikom. Túto pozíciu obhajuje napríklad Jii'í Karásek z Lvovic. Dôvodom jeho kontak
tovania nie je v prípade Smreka iba jeho osobná sympatia k tomuto potomkovi českých 
šľachticov, ale práve jeho názorová blízkosť k postojom Karla Čapka,47 ktoré považuje za 
autentické a nezaťažené inými vplyvmi. Práve tieto hodnoty nachádza v básnikových ci
tovaných odpovediach: „(. . .) Slovenské nitro je bohaté na poklady. My Čechové se umíme 
znamenite pfizpusobovat cizím vlivum (...) Tý to umíte, jaka Paláci, zustati verní své 
rase, i když berete poučení z ciziny (...)Ale i co se týká kul tury vnejší, jste Slováci výše než 
my. Štefánik, Osuský- to jsou príklady skvelé společenské ku/tury, a lakoví Slováci to pro 
nás v medzinárodním svete vyhráli. "48 Celú kapitolu môžeme reflektovať ako autorský 
komentár k prenikaniu časopisu Elán do prostredia pražských intelektuálnych elít, Smrek 
ho v tejto intencii vníma ako reprezentanta slovenskej literatúry v českom prostredí.49 

Nezameriava sa však iba na naznačené prejavy náklonnosti. Celkom iný pohľad ponúka 

44 SMREK, Ján: O solidaritu. In: Elán, roč. 2, 1931, č. 1, s. 1. 
45 Tamže, s. 1. 
46 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 81. 
47 K tomu bližšie BEVILAQUA, Mária - KOVAĽOV Á, Soňa - PAWLAKOV Á, Andrea: Ján Smrek a jeho 

pôsobenie v Nakladateľstve Leopolda Mazáča. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 2, s. 137. 
48 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989, s. 84. 
49 V podobne pozitívnych intenciách môžeme vnímať takéto hodnotenia: „A práve podnietenie tohto záuj

mu o slovenské umenie z českej strany sa stalo i hlavným poslaním časopisu - venovať pozornosť aktu
álnej slovenskej literatúre a umeniu a oboznamovať s nimi nielen českú verejnosť. Avšak najvýznamnej
ším dôsledkom vydávania slovenského časopisu, akým bol Elán v českom prostredí, bolo, že český 
čitateľ a verejnosť vôbec prestali vnímať slovenskú kultúru ako druhoradú, ktorú je potrebné ,skultúr
niť'" (BEVILAQUA, Mária- KOVAĽOVÁ, Soňa- PAWLAKOVÁ, Andrea: Ján Smrek a jeho pôsobe
nie v Nakladateľstve Leopolda Mazáča. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 2, s. 137). 
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informácia o reakcii staršieho českého básnika Fr. S. Procházku,50 ktorého teoretické kon
cepty ešte nepracujú so samostatnými českými a slovenskými umeleckými elementmi. 
Smrek túto formu komunikácie stavia do svetla generačných rozdielov, rezonujúcich vo 
vzťahu medzi starým a novým vnímaním sveta. Na margo vyjadrení „slovenského redak
tora" o stratifikácii českého kultúrneho prostredia a jeho vzťahu k slovenskej literatúre 
nezaškodí pripomenúť, ako sa s týmto problémom vyrovnával Karel Čapek. Napríklad 
v texte O slovenskej literatui'e (Nekolik slovenských románu), uverejnenom v časopise 
Pfítomnost51 v roku 1935,52 autor reaguje na štyri podľa neho rozličným spôsobom prí
buzné slovenské prózy: Mila Urbana Živý bič (1927) a Hmly na úsvite (1930), Petra Ji
lemnického Pole neorané (1932) a Fraňa Kráľa Cesta zarúbaná (1934). Diela vníma ako 
dostatočných reprezentantov aktuálnej slovenskej literatúry. Za kľúčové považuje predo
všetkým ich prekonávanie „folkloristického poriadku", prostredníctvom ktorého je lite
rárna podoba života idealizovaná, determinovaná tradíciami, zvykmi a náboženstvom. 
Dominuje v ňom oslava dediny a chvála dedinského ľudu. Čapek ho považuje za jeden 
z prostriedkov, prostredníctvom ktorých menej početné a ponížené národy zhodnocujú 
a chránia vlastnú existenciu. Štyri spomenuté romány však charakterizuje exponovaný 
pesimizmus.53 Podľa autora textu je výsledkom „buditeľskej" horlivosti a tendenčnosti. 
V analyzovaných prózach zároveň zaznamenáva posun od výhradne nacionálnych tém.54 

Tento problém podrobnejšie komentuje v článku O nacionalizmu,55 kde od seba odlišuje 
nacionalizmus ako fyzickú lásku jednotlivca k svojmu národu a politickým programom, 
„za kterým se jde, prapor, pod kterým se lidé šikují. Tedy to dvoje by se nemelo smešovat. 
Láska není žádný program, heslo ani prapor".56 Pri politickej verzii nacionalizmu zdôraz
ňuje prítomný rozmer moci, negativizmu a zbytočného vlasteneckého poučovania. Indi
viduálnej podobe nacionalizmu prisudzuje kultúrny rozmer a akúsi praktickú dôveru 
v pozitívny význam pojmu národ, ktorý by si nemala prisvojiť žiadna politická strana. 

Uvedené texty ukazujú rozdiely vo vyrovnávaní sa s témou pozitívneho presadzova
nia slovenských národných (umeleckých) špecifík. Smrekovou intenciou zostáva predo-
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5° Celým menom František Serafínsky Procházka, „básník ruchovské orientace a pi'ekladatel" (PEŠTA, 
Pavel: Procházka František Serafínsky. In: Slovník českých spisovatelu. Praha: Libri, 2000, s. 536). 

51 Týždenník Pľítomnost - patril k najvplyvnejším intelektuálnym periodikám medzivojnového Českoslo
venska. 

52 ČAPEK, Kare!: O slovenské literatui'e (Nekolik slovenských románu). In: Pfítomnost, roč. 12, 1935, č. !, 
s. 4-6. 

53 „Všecko je pi'i nejmenším zoufalé, strašné a nespravedlivé. Čtenái' si málem odnáší dojem, že snad teprve 
od prevratu zapadlo Slovensko do moče bed a útisku, jakých dosud nepoznalo. Z tech ti'í auton'.í se jen 
Milo Urban snaží o pohled objektivnejší, ale ani jeho zrak nespočívá na svetlých stránkách dediny( ... ) 
Pi'ijde-lijeho slovenský robotník do Prahy, musí mu spadnout na hlavu betonový dum; z čehožje videt, 
že slovenský lidje stíhan krutým osudem s dôsledností pfímo desivou" (tamže, s. 4). 

54 „Slovenský dedinský román, jak jej poznáme v této skupine knih, se vyznačuje rozhodným odvratem od 
folkloru. To ukazuje, že boj o národ, o jeho ethnické uchování a uvedomení je už více méne cíten jako 
vybojovaný. Tato literaturaje už plodem národa osvobozeného. Místo zápasu národního nastupuje zápas 
hospodáfský a sociální. Najednou je toho strašne mnoho, nač žaloval a z čeho chtít vyjít; nahromadilo se 
toho za staletí útisku, a teď teprve se rozvazují ústa k protestu" (tamže, s. 6). 

55 ČAPEK, Kare!: O nacionalizmu. In: Pľítomnost, roč. 9, 1932, č. 8, s. 118 - 119. 
56 Tamže, s. 118. 
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všetkým akcent na ich empatické zhodnocovanie sa v kultúrne odlišnom a vyspelejšom 
prostredí. Čapkov postoj má univerzálnejší charakter. Jeho realistickejšiu pozíciu tvorí 
empirické stanovisko, pracujúce skôr s konkrétnymi literárnymi, resp. ideologickými 
konštruktmi, nezávislými od emocionálnej stránky vzťahu k určitému, v tomto prípade 
„slovenskému" spôsobu života. 

V kapitole Volo, ergo sum je ústrednou témou príprava zborníka, resp. knihy57 

„literárnych a umeleckých štúdií o tom všetkom novom, čo v literatúre, maliarstve, 
hudbe, sochárstve, architektúre a dokonca už aj vo filme produkujeme". 58 Jej názov 
Slovenská prítomnosť literárna a umelecká demonštruje výsledky razantného kultúrne
ho rozbehu novej generácie. Na tomto mieste musíme pripomenúť, že je publikovaná 
sedem rokov po prvom Zborníku mladej slovenskej literatúry,59 v ktorom sa Smrekova 
redakcia zamerala na beletristickú tvorbu. Novú publikáciu naopak tvorili teoretické 
texty, potvrdzujúce odborný rast slovenskej literárnej a umeleckej scény. Okrem prak
tických dôvodov autor upozorňuje na jej reprezentatívny charakter, ktorý mal spojiť 
domácich tvorcov s európskym kontextom: ,,Povedali sme si s Mazáčom, že tento nový 
zborník musí byť parádny. Celý náklad bude v celoplátennej väzbe a pritom aj v kože
nej. Nemalo to byť lacné, rátali sme s tým, že táto kniha príde na trh zasa ako možný 
dar pod vianočný strom. "60 Isté dobiehanie modernej Európy sa podľa autora spomie
nok prejavuje aj v ideovom prekonávaní zborníka z roku 1924, ktorý výraznejšie 
zohľadňuje staršie umelecké autority. Napriek ambícii zachytiť podľa Smreka kľúčové 
momenty vývoja, autor deklaruje nechuť suplovať prácu historikov alebo esejistov. Na
miesto toho zdôrazňuje epický charakter vlastného rozprávania, v ktorom sa jeho pa
mäť spolieha väčšinou na náhodu. Listuje v číslach Elánu, pracuje s jednotlivými vý
strižkami z novín a veľmi často sa snaží zachytiť vtedajšie vlastné emocionálne 
impulzy, ktoré sa do spomienok dostávajú prostredníctvom racionálnejšieho, strohej
šieho a chladnejšieho štýlu. 

Len na porovnanie sa môžeme v tejto chvíli pristaviť pri jednej z dobových reakcií 
slovenského literárneho kritika Jána Hamaliara, reflektujúceho v odlišnej situácii a pri inej 
publikácii význam a produkciu literárnych almanachov na Slovensku. V článku Toto že je 
slovenský predvoj? (Slovenský literární Almanach na rok 1931 )61 spochybňuje ich kultúrny 
prínos, v prípade Almanachu z roku 1931 aj ambíciu byť dokumentom a predvojom aktuál
nej literatúry na Slovensku. Podľa neho tento náhodný výber autorov podobnej snahe ne
zodpovedá. Publikácii vyčíta celkovú štruktúru, resp. absentujúcu generačnú rozvrstve
nosť. 62 Jeho kritická reakcia na jednej strane ponúka vlastný koncept realizácie takýchto 

57 Slovenská prítomnosť literárna a umelecká. Praha : L. Mazáč, 1931. 
58 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 88. 
59 Sborník mladej slovenskej literatúry. Bratislava : Sväz slovenského študentstva, 1924. 
60 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989, s. 89. 
61 HAMALIAR, J.: Toto že je slovenský predvoj? (Slovenský literámí Almanach na rok 1931). In: Pi'ítom

nost, roč. 8, 1931, č. 11, s. 173 - 174. 
62 „Stojí to vedie sebe - státí a mládí - úžasne tupe, bez výboje a bez mladistvé touhy ubít staré kyjem po 

hlave a prekonal je. Pripadá nám, že slovenské literárni a myšlenkové mládí má nesmímý strach pred 
starými, aby nebylo vyloučeno z požitku sedeli vedie nich. Je to mládí jen podle letopočtu, ale ne mládí 
opravdové" (tamže, s. 173 - 174). 
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bilančných dokumentov,63 na druhej strane v nej registrujeme neskrývané ideologické hľa
disko64 priaznivca proletárskej literatúry, prekvapeného z prítomnosti mladých slovenských 
davistov (Ján Rob Poničan, Laco Novomeský a Daniel Okáli) v tomto dôrazne ním kritizo
vanom almanachu, ktorý podľa jeho vyjadrenia absolútne nespÍňa kritériá kultúrne prínos
ného a generačne progresívneho profilovaného literárneho dokumentu. 

Kapitolu Ako pole žitné začína Smrek trocha osobnejšou reflexiou vlastného veku. 
Tridsiate narodeniny znamenajú pre neho zlomový moment, ktorý sa nedotýka iba spolo
čenského života, ale rovnako aj jeho tvorby. Častejšie sa v nej venuje vtedajším inšpirá
ciám, ovplyvňujúcim proces vlastného písania, kde verbalizuje isté ideové posuny sme
rom od ľahších tém k „hlbším", čo sa v tomto prípade nevyhýba kríze jeho vlastného 
písania. Zaujímavé sú v tejto časti reflexie slovenskej literárnej Modemy. Vo vyjadre
niach rezonujú pojmy, eros, úprimnosť, odvaha a pravda, ktoré kladie oproti slovu kom
promis. Odráža sa to aj v jeho pokusoch o relevantné a razantné definície: „Celá naša 
Moderna, začínajúc Ivanom Kraskom, mala si však dovoliť - pokiaľ myslím na ten eros 
- veď k Moderne to patrí (. . .) Len si básnik musel vedieť ustáliť hranicu svojej smelosti. 
Uhádnut; čo je vkusné a čo už nevkusné. "65 Voči spoločenskému kódexu, bez výstrednos
ti, dekadentnosti, erotiky a živelnosti stavia vlastné umelecké ambície, vysoké porovnáva 
s nízkym, verejné s privátnym, hoci v spomienkovom rozprávaní neopúšťa hranice spo
ločenského kontextu, v ktorom sa pohyboval. Podľa Smreka slovenskej literatúre ešte 
chýba parameter dôsledného a absolútne nezaťaženého posudzovania kvalít vkusu a hod
noty básnického textu, čo deklaruje vo viacerých vyjadreniach, ako napríklad: ,,Naši bás
nici alebo i prozaici zo staršej generácie boli ešte opásaní národnou trikolórou (...) Len 
my najmladší - vtedy sme boli! - sme už chceli byť aj dráždivými: pridávali sme do poézie 
prísady, ktoré jej dávali novú chuť. "66 Dôslednejšie pridržiavanie sa spoločenskej hierar
chie a funkcií v nej stojí podľa neho v rozpore s umeleckou voľnosťou a fantáziou. Roz
por medzi takýmto individuálnym chcením a spoločenským postavením ukazuje na prí
klade Štefana Krčméryho, v ktorého tvorbe nenachádza dostatok subjektívnosti. 

Odmietavá reakcia na nové Pravidlá slovenského pravopisu (l 93 l) tvorí ústrednú 
tému kapitoly Iniciatíva prostého typografa. Hovorí predovšetkým o pravopisných zme
nách, ktoré podľa neho neboli potrebné a nikto ich ani nečakal. Za kľúčovú postavu 
označuje českého jazykovedca Václava Vážneho, predsedu pravopisnej komisie Matice 
slovenskej, ktorá pracovala na novej jazykovej kodifikácii. Smrek neskrýva svoj jed
noznačne odmietavý postoj, o intenzite jeho hnevu vo svojich spomienkach hovorí: ,Ja, 
nefilológ, iba človek pera, vrhal som sa vo svojom Eláne proti tej lavíne tak rozhorčene (i 
keď som sa usiloval písať taktne), že sa mojím amatérskym argumentom začali prizerať 
a poddávať i vedci, ako vtedy napríklad dr. Ľudovít Novák. "67 Celý tento problém vníma 
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63 „Almanachy se delají zcela jinak. Ze Slovenska zaznamenám Minervu (1869) a Sbomík slovenskej mlá
deže (1909). 1 v prvním i ve druhém nastupovala určitá generace a neco chtela, bojovala a zápasila proti 
starým. Nikdy si však tak mdle a poddajne nepfisedla k starým" (tamže, s. 174). 

64 „Myslím, že v almanachu neschází ani politická tendence: rád dává slovo a místo martinským autono-
misti\m" (tamže, s. 174). 

65 Tamže, s. 102- 103. 
66 Tamže, s. 103. 
67 Tamže, s. 11 l. 
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ako znak unifikácie češtiny so slovenčinou, ktorú považuje za nemožnú a omylnú. Tento 
pocit ovplyvňuje aj jeho pôsobenie na českej literárnej scéne, ktorú sa snaží o tomto pod
ľa neho „chybnom kroku" neustále presviedčať. Téme spisovného jazyka preto venuje 
autor pozornosť aj vo viacerých úvodníkoch, publikovaných v Eláne.68 Konštatuje v nich 
zhoršovanie podmienok pre lingvistický výskum Matice slovenskej, naznačuje dôvody 
odchodu vedeckých pracovníkov, ktorí nesúhlasia s novými podmienkami. Zároveň zdô
razňuje odlišnosti v charakteristických vlastnostiach českej a slovenskej povahy. V spo
mienkach tiež odmieta myšlienku odrhnutia sa Slovákov od republiky. Aj v tomto bode 
sledujeme prekrývanie individuálnych a kolektívnych úvah o podobách slovenského na
cionalizmu: „Že idea slovenského národa vedie k rozbitiu republiky? Mňa už ako dva
násťročného chlapca na maďarskej škole prezývali Svätoplukom (..) My sme Veľkomo
ravskú ríšu - ajej centrum bolo u nás, na Devíne - obnovovali vedome, len pod novým 
menom: Československá republika. My aj chceme v nej hrať prím, ako pred tisíc rokmi. 
Nie sme národ mechom udretý a my túto republiku budujeme pre seba a nemienime dovo
liť nikomu - ani vám, Čechom - aby sa od nás odtrhol! Môže tu niekto otriasť týmito ar
gumentmi ?"69 Autor deklaruje úctu k českým dejinám a vyjadruje potrebu vzájomného 
rešpektu a úcty, ktorá sa napríklad aj nešťastným pôsobením pravopisnej komisie Matice 
slovenskej môže naštrbiť. Primárne jazykový problém Smrek rozširuje aj do ďalších tém, 
ktoré z neho vychádzajú. Len pre zaujímavosť preto uvádzam článok O slovenskú hym
nu. 70 Autor v nej otvára otázku prijatia novej slovenskej hymny, ktorá často pri oficiál
nych príležitostiach vyvoláva demonštratívne odmietavé reakcie verejnosti. Na jednej 
strane stojí úradne nariadená hymna Nad Tatrou sa blýska, spievaná s rešpektom, na 
strane druhej skladba, podľa vyjadrenia úradov už neaktuálna Hej Slováci, intonovaná 
s „oduševnením". Stopy tohto sporu vedú podľa Smreka k zákonodarným orgánom, ktoré 
túto emocionálne citlivú záležitosť podcenili, čo slovenská verejnosť vníma trpezlivo, no 
zároveň ju považuje za nezaplnenú medzeru. 

Autor v tejto kapitole reaguje na otázku Matice slovenskej,jej činnosti a príslušnos
ti k slovenským vedeckým a kultúrnym inštitúciám, zároveň reaguje na nové Pravidlá 
slovenského pravopisu (1931), ktorých vydanie bolo predmetom viacerých diskusií. 
V tejto súvislosti redakcia časopisu Politika uverejnila okruh viacerých otázok. 71 Smre
kom kritizovaný český jazykovedec Václav Vážný72 napríklad vo svojich odpovediach 
zdôrazňuje potrebu vedeckého prekonávania rozmeru „romantickej vlastivedy", ktorá 

68 SMREK, Ján: Novým pravopisom. In: Elán, roč. 2, 1932, č. 6, s. 1; SMREK, Ján: Stanovisko. In: Elán, 
roč. 2, 1932, č. 9, s. 1 - 2; SMREK, Ján: Zas o jazyku. In: Elán, roč. 4, 1934, č. 7, s. l; SMREK, Ján: 
Dišputa skoro zbytočná. In: Elán, roč. 4, 1934, č. 5, s. l; SMREK, Ján: O ladení inštrumentu. In: Elán, 
roč. 4, 1934, č. IO, s. 1. 

69 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 119. 
70 SMREK, Ján: O slovenskú hymnu. In: Elán, roč. 2, 1932, č. 6, s. 1. 
71 „1. Aké je miesto Matice medzi kultúrnymi inštitúciami československými a špeciálne slovenskými? 2. 

Je Matica organizovaná tak, že môže svoje úlohy riadne konať? Vyhovuje jej dnešná organizácia odbo
rov? 3. Čo považujete za najpotrebnejšiu a najsúrnejšiu prácu v týchto odboroch? 4. V čom by mohla 
Matica spolupracovať s inými inštitúciami? 5. Nepociťuje Matica nedostatok spolupráce s mladým ve
deckým dorastom?" (Politika, roč. 1, 1931, č. 8, s. 88 - 90). 

72 V ÁŽNÝ, Václav: O Matici slovenskej. In: Politika, roč. 1, 1931, č. 8, s. 88 - 90. 
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dovtedy fixovala na podľa neho jednostranné buditeľskú tradíciu poprevratového Sloven
ska. Z jeho pohľadu je preto určitou povinnosťou mladej generácie, aby „vedľa sviežich 
síl priniesla do Matice nové širšie, životnejšie a kritickejšie chápanie Slovenska a jeho 
potrieb".73 Podobne v odpovediach jazykovedca Jána Stanislava74 rezonuje potreba pri
spôsobenia sa novým kultúrnym, vedeckým a spoločenským okolnostiam. Jeden z prob
lémov istého zaostávania Matice vidí v provinciálnosti mesta, ako je Martin, ktoré naďa
lej zostáva jej sídlom. Z tohto dôvodu navrhuje vybudovať oficiálnu pobočku v Bratislave, 
keďže neoficiálne tam už jazykový odbor (v slovanskom seminári) v pracovni V. Vážne
ho, s ktorým spolupracoval, existoval. Je dôležité pripomenúť, že autor sa vo svojich 
odpovediach zastáva vydania nových Pravidiel slovenského pravopisu (1931 ). V ich prí
pade sa samotná redakcia časopisu nezaoberala jazykovou stránkou, skôr si všímala vy
davateľské aspekty. 75 Komplexnejšiu podobu má naopak text V. Zátureckej Okolo nového 
pravopisu,76 ktorá pri diskusiách poukázala na dva opozičné názorové tábory. Podľa nej 
nové pravidlá nepriniesli až tak veľa zmien, skôr ustálili doterajší spôsob pravopisu, kto
rý sa postupne prispôsobuje spoločenským zmenám. V tomto procese si spisovný jazyk 
mimovoľne pomáha českými výrazmi. Odpor voči novým Pravidlám nespája len s racio
nálnymi argumentmi, ich časť nachádza napríklad v rovine kolektívne prežívaných „ná
rodných" emócií.77 Autorka rovnako apeluje na odmietanie vplyvu dobovej straníckej 
politiky na ich hodnotovú reflexiu. Politické zákulisie sporu o nové Pravidlá slovenského 
pravopisu ( 1931) naznačujú aj ďalšie texty. Ich autori veľmi živo reagujú na priebeh val
ného zhromaždenia Matice slovenskej,78 podrobne sa venujú dobovej situácii, ktorú cha
rakterizovala konfrontácia dvoch rozdielnych ideologických (národných) koncepcií, slo
venskej a československej.79 
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73 Tamže, s. 90. 
74 STANISLAV, Ján: K ankete o Matici slovenskej. In: Politika, roč. 1, 1931, č. 14, s. 164- 166. 
75 „Teraz nás zaujíma skôr komerčná stránka veci. Tieto Pravidlá vyšly totiž nákladom Štátneho naklada
teľstva v Prahe a nie, ako sa očakávalo, nákladom Matice. Odznelo už niekoľko protestov proti tomu
to. Celkom správne. Človek, komerčne aspoň trochu vzdelaný, nikdy nepochopí, prečo Matica nevy
dala túto knižku nákladom vlastným, keď je ona výsledkom jej práce a keď sa Matica vydávaním kníh 
zaoberá( ... ) Pýtame sa prečo?" (Vydávanie Pravidiel slovenského pravopisu. In: Politika, roč. 1, 1931, 
č. 19, s. 220). 

76 ZÁTURECKÁ, Viera: Okolo nového pravopisu. In: Politika, roč. 2, 1932, č. 1, s. l O - 11. 
77 „Dotkli sa nášho citu. Neradi sa priznávame k svojim nedostatkom. Zriecť sa nejakého zvyku vyžaduje 

kus sebazaprenia. Celý boj proti novému pravopisu točí sa okolo toho, či chceme, aby slovenčina ustrnu
la v úzkych hraniciach predprevratového života, a či chceme ísť so živým prúdom prítomnosti" (tamže, 

s. IO). 
78 Valné zhromaždenie Matice slovenskej, Turčiansky Sv. Martin, 12. máj, 1932. 
79 „Valné zhromaždenie prijalo návrh stotridsiatich a tým vyslovilo nedôveru jazykovému odboru, komisii 

pravopisnej a slovníkovej. Jednotlivci k tomu pridali za vykonanú a pripravovanú prácu nenávistné a po
tupné výkriky. Veľká väčšina členov jazykového odboru a komisií vystúpila z odboru~ z Mat~cc (---) Je 

krok naspäť, keď slovenskí ľudia sa tešia, že v Matici nastane očista od Čechov a že potom sa očistí 
i univerzita i školy a úrady. Túžiť po ideáloch starej Matice z rokov šesťdesiatych, znamená želať si, aby 
sa vrátily vtedajšie pomery a časy" (ULEHLA, Ján: Okolo Matice slovenskej. In: Politika, roč. 2, 1932, 
č. 10, s. 112- 113); „Matica nebezpečne egoisticky dávala najavo svoju povýšenosť, nehľadala úprimne 
spôsobu a spolupráce s inými kultúrnymi ústavmi na Slovensku, ideove príliš zdôrazňovala úzku domácu 
tradíciu, nechápala smysel a významy vyššej národnej - československej syntézy, modernejšiemu duchu, 
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Prienik do „salónneho" života pražskej spoločnosti, v ktorej sa Smrek pohyboval, 
predstavuje kapitola Veselosť je druhom odvahy. Namiesto neosobnejších súbojov o po
doby jazyka, o ktorých informoval v predchádzajúcej kapitole, je v týchto momentoch 
okúzlený nočnými stretnutiami, kde sa strieda hedonizmus tradičných rodín s jeho nová
čikovským elánom, chvíľkovou stratou sebakontroly a istou nevinnosťou. Uvedomuje si 
pominuteľnosť týchto okamihov, preto oživuje viaceré momenty, ktoré nepotrebujú sa
mostatnú pozornosť. V tomto období ho napríklad mimoriadne teší rastúci počet účastní
kov týchto neformálnych literárnych podujatí: ,,Bolo nás v tom ich salóne čoraz viac. 
Pani Vierka vždy pozývala celú našu elánovskú kompániu z kaviarne Šterba (..). "80 Sle
dujeme ich nezávislé rozhovory, voľné no zároveň sústredené. Túto ľahkosť autor pre
zentuje ako pevnú súčasť jeho vlastnej poetickej výpovede. 

Neformálnemu stretnutiu sa venuje aj správa o literárnom večierku časopisu Elán 
v Prahe (16. apríl 1932).81 Podľa autora článku toto kultúrne podujatie umelecky a orga
nizačne sklamalo. Veľmi kriticky reaguje aj na prednes básní Smreka a Lukáča,82 na
miesto nich by privítal ukážky viacerých spisovateľov. Tých zúčastnených správa nepo
važuje za jediných a pravých predstaviteľov slovenského literárneho života, namiesto 
nich by si vedel predstaviť iných, ktorých by poznali aj v Prahe. V závere textu autor 
konštatuje veľmi slabú účasť českých návštevníkov. Uvedený externý (novinový) príklad 
posúva Smrekovu spomienkovú informáciu o úspechu slovenskej literatúry v Prahe do 
iného svetla. Musíme priznať, že v tejto ich trochu účelovej konfrontácii si všímame ur
čitú pochybnosť a pravdepodobne obojstrannú skreslenosť. Oba odlišné referenčné obra
zy (kapitola v memoároch a správa publikovaná v časopise) vstupujú do špecifického 
poľa ich „nespoľahlivosti", pri ktorej ustupuje rovina jazyka ich vzťahu k mimotextovej 
skutočnosti. Celkom odlišná je ich uplatniteľnosť v nej. 

Spomienkové rozprávanie Jána Smreka je rovnako osobnou reflexiou medzivojno
vého výtvarného umenia (Hovorme o výtvarníkoch). Sociálne motívy, včlenené do vro
denej emócie, kombináciu nevinného chlapčenstva s drsnejšími životnými podmienkami 
a provinciálnu skromnosť prepojenú so sebavedomou a ucelenou umeleckou koncepciou 
nachádza v prácach Kolomana Sokola. O stretnutí s týmto výtvarníkom autor píše: ,,Pri 
našom stole v kaviarni Šterba sa sem-tam ukázal aj Koloman Sokol, priviedol ho jeho 
liptovský krajan Dobroslav Chrobák, asi vtedy, keď mi priniesol pre Elán svoj portrét, 
urobený Sokolom. "83 Aj v tomto prípade Smrek zdôrazňuje vlastnú skúsenosť s tvorcom, 
pri ktorom spomína na jeho zdržanlivosť, jemnosť, duchaplnosť. S podobným oduševne-

reálnym a kritickým snahám nechávala otvorené príliš malé okienko ( ... )A podivné bolo i aranžovanie 
valného shromaždenia ( ... )Zdvihnutím ruky hlasovalo sa o kvalite Pravidiel( ... ) Pokladáme skoro za 
zbytočné zaoberať sa tými, ktorí pohnútku k roztržke našli v programe výlučne politicko-separatistic
kom" (KOSTOLNÝ, Andrej: Matica slovenská a čo ďalej. In: Politika, roč. 2, 1932, č. 1 O, s. 115 - 116). 

80 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 129. 
81 Literárny večierok „Elánu". In: Politika, roč. 2, 1932, č. 8, s. 95. 
82 „Z prednesu oboch mali sme veľmi málo zážitku: Lukáč tak čítal, že ho nikto nepočul a Smrek vôbec 

nevie recitovať( ... ) Načo s tým chodiť na literárny večierok v Prahe? Najslabšia bola reč Tida Gašpara. 
Hovorí síce peknou slovenčinou, ale s pózou a bez zaujímavejšieho obsahu" (Politika, roč. 2, 1932, č. 8, 
s. 95). 

83 Tamže, s. 134. 
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ním prezentuje výrazovo odlišného Cypriána Majemíka. Riadi sa predovšetkým jeho pa
rížskymi inšpiráciami. Ich liptovské meditácie, resp. parížske svetáctvo vníma Smrek 
predovšetkým intuitívne, sleduje pohyby tvorcov, zúčastňuje sa rozhovorov. Chce byť 
nespochybniteľnou zárukou svedectva o vysokom umení. 

Inú podobu majú ďalšie tri kapitoly (Kristove roky; Sneh vyzváňa mi ... ; Blažený 
deň). S určitou dôslednosťou v nich Smrek reflektuje vlastné pocity zo života. Jeho 
úvahy sú zamerané na samotu, na mlčanie, na vzťah životného štýlu a tempa s vlastnou 
umeleckou tvorbou, na chvíľkovú nespokojnosť. Podriaďuje sa vlastnému obrazu zra
niteľného, utrápeného a miestami skeptického umelca, intelektuála. Na umenie síce 
nazerá rovnako, no v jeho pohľade, ako sám konštatuje, absentuje predchádzajúci pozi
tívny esprit: ,,Aj ja som si už zvykol - hoci v mladom veku - byť skeptikom."84 Vynikne 
to predovšetkým pri komentovaní procesu písania zbierky Iba oči (1933). Pocit čiastoč
ného vykúpenia a zároveň ďalší odtieň Smrekovej osobnosti odhaľuje v spomienkach 
až stretnutie s jeho budúcou manželkou. 85 Podobnú náladu dokumentuje v tomto obdo
bí aj v úvodníku z októbra 1933. 86 Definuje v ňom pozíciu slovenského spisovateľa, 
ktorý je podľa neho súčasťou vrcholiaceho duchovného procesu, zodpovedajúceho sa
mozrejmým nárokom národa, ktorý si konečne začína uvedomovať „v plnej miere svo
ju tisícročnú existenciu( ... ) na tejto pravde budovalo sa dielo úplného znovuzrodenia 
slovenského človeka".87 Úlohou tvorcov je preto obrana týchto národných pozícií a ne
vyhnutnosť vstupovať do generačných súbojov v pozícii objektívneho svedka, referu
júceho o všetkých „nezdravých" momentoch. Celkom určite by podľa Smreka nemal 
vo vlastnom štáte mlčať. 

Osobnejší charakter má aj kapitola Milujúcemu očú netreba. Aj v nej Smrek ponúka 
reflexiu vlastného písania, no tento kľúčový motív strieda s opisom cesty na slovenský 
vidiek. Výraz zmenenej nálady začína datovať od júla 1935, keď preciťuje cestu vlakom 
z Prahy do Žiliny a ďalej do Terchovej. Okrem faktografického materiálu nám subjekt 
poskytuje pohľad akoby z viacerých perspektív, potrebu kompletizovať vonkajší svet do
pÍňa oživená pozícia básnika: „Obilie dozrievalo, a keď som vo Varíne za Žilinou prestú
pil na autobus, z neho som už skoro rukou dočahoval na žito a jačmeň polí terchovských. 
A rodila sa báseň, asi prvá v tejto sérii(. . .) cítil som, že znova viem písať. Na ako dlho? 
V tejto chvíli neprichodilo mútiť si hlavu takou otázkou. "88 Toto znovuobjavené spojenie 
s poéziou zodpovedá všeobecnej empatii voči životu, v Smrekovom prípade sú tieto zá
žitky prezentované ako výsledok chvíľkovej úľavy. Zjednocujúci pohľad tohto obdobia 
dokumentuje zbierka Zrno ( 1935). 

Kapitola Stávame sa sršňami sa snaží celkom zblízka referovať o Smrekovom vzdo
re voči kritickým poznámkam voči vlastnej poézii a najmä voči tempu a hÍbke vývinu 
slovenskej literatúry a celého národa. Absenciu porozumenia a jednostrannosť odhaľuje 
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"Tamže, s. 151. 
85 5. septembra 1935 uzatvárajú v Prahe manželstvo Ján Smrek a Blanka Koucká. 
86 SMREK, Ján: časové slovo. In: Elán, roč. 4, 1933, č. 2, s. 1. 
87 Tamže. 
88 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 173 - 179. 
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napríklad v reakciách Alexandra Matušku89 a Ferdinanda Peroutku.90 Základná konfron
tačná línia vystihuje literárny súboj medzi redakciami Elánu a Prítomnosti. Predovšetkým 
reakcie na „slovenské otázky" vníma autor spomienok ako mimoriadne citlivé a neobjek
tívne. Namiesto pokusu o vecnosť registruje v jednotlivých článkoch skôr sklony k publi
cistickej originalite ich tvorcov. Dôkazom je napríklad úvodník zo septembra 1935,91 ktorý 
je priamou Smrekovou výčitkou: „Pán Peroutka si myslí, že v slovenských redakciách 
vládne ešte stredoveká tma ( ... ) sme zásadne proti prázdnej slame, vedeli by sme však 
zniesť v takej Prítomnosti vážne záporné stanoviská k našim veciam( ... ) ale musíme sa 
najprv opýtať: Kedy sme v Prítomnosti našli niečo kladného o slovenskom literárnom ži
vote?"92 Len na okraj pripomínam, že pokračovanie tejto publicistickej konfrontácie doku
mentuje úvodník Iba ozvena.93 Z celej situácie vytŕča súboj výrazných životných koncepcií 
a zreteľná charakteristika umenia. Z tohto dôvodu sa na túto špecifickú ideologickú a este
tickú konfrontáciu pozrieme aj z druhej strany. Do debaty o „slovenskom probléme" sa 
Ferdinand Peroutka zapája už v roku 1929 rozsiahlym textom Jen toužebné pfání.94 Rea
guje v nej predovšetkým na článok V. Štecha,95 ktorý ocenil už skôr spomenutého sloven
ského kritika J. Hamaliara a jeho rozhodnutie písať po česky. V texte vyjadril nádej, že 
k tomuto rozhodnutiu dospejú aj ďalší slovenskí spisovatelia. Kľúčovým sa v Peroutko
vých vyjadreniach stáva pojem „dúfanie". Dokladuje to napríklad takéto jeho vyjadrenie: 
„Neváhám vyznati, že uprímne sdílím nadeji, kterou zde vyjádril p. Štech: doufám, že 
jednoho dne slovenští spisovatelé budou psát česky. Považuje-Ii se na Slovensku takové 
doufání za drzost, lituji toho, ale nemohu proti tomu nie delat, jako ostatne ani Slováci 
nemohou nie delat proti našemu doufání ( ... ) Nebude-lijejich ani naše doufání provázeno 
žádnou formou násilí, môžeme dobre a laskave spolu žít i s rozličným doufáním."96 Ďalej 
verí v koniec slovenskej literatúry. Paradoxne však konštatuje, že otázka československej 
jednoty je stále iba akademickou predstavou, bez reálneho a užitočného výsledku. Jednot
ný československý národ vníma zatiaľ len ako politickú otázku, ktorá nemá v každoden
nom živote oporu, čo potvrdzujú jeho viaceré pochybnosti.97 Za slovenským odmietavým 
postojom voči národnej a jazykovej jednote vidí napríklad jednoduché zápecníctvo a ukri
čaný lokálny patriotizmus. Samotnému separatizmu Slovákov podľa jeho slov nerozumie, 
hoci víta skutočnosť, že „o samostatném Slovensku, bohudík, už ani nejvetší blázni neho
vorí. Není mysli tak uzavrené pred svetlem rozumu, aby nenahlídala, jakou hfíčkou vln 

89 „(„.) literárny vedec, kritik, esejista a editor, zakladajúci člen skupiny R-1 O. Najvýznamnejší predstaviteľ 
slovenskej literárnej kritiky a esejistiky 20. stor." (ŠPAČEK, Jozef: MATUŠKA Alexander. In: Slovník 
slovenských spisovateľov. Praha: Libri, 1999, s. 296). 

90 „( ... ) pl'edstavitel české demokratické žurnalistiky, esejista, prozaik a dramatik" (ZIZLER, Jirí: PE-
ROUTKA Ferdinand. In: Slovník českých spisovate/U. Praha : Libri, 2000, s. 511 ). 

91 SMREK, Ján: Frak a žlté topánky. In: Elán, roč. 6, 1935, č. 1, s. 1. 
"Tamže. 
93 SMREK, Ján: Iba ozvena. In: Elán, roč. 6, 1935, č. 4, s. 1. 
94 PEROUTKA Ferdinand: Jen toužebné pl'ání. In: Pfítomnost, roč. 6, 1929, č. 33, s. 514- 515. 
95 ŠTECH, V.: Slovenský problém a slovenská literárna kritika. (Na okraj Hamuliakových „Hlasu našeho 

východu"). In: Pfítomnost, roč. 6, 1929, č. 18, s. 279 - 282. 
96 PEROUTKA Ferdinand: Jen toužebné pl'ání. In: Pfítomnost, roč. 6, 1929, č. 33, s. 514. 
97 „Možná, že slovenština je toliko český dialekt, ale klobouk dolu pred chutí, kterou má tento dialekt do 

života" (tamže, s. 514). 
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a evropských rozmaru by samostatné Slovensko bylo."98 Ako prejav istej korektnosti 
a čestnosti predstavuje ideál úplnej národnej jednoty (s jednotou spisovného jazyka), ktorý 
by sa mal v tejto „otvorenej" koncepcii predostrieť Slovákom. V prípade slovenských 
spisovateľov argumentuje úzkosťou ich jazykových hraníc. Rozhodujúci je pre Peroutku 
aj v tomto prípade princíp slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti. 

Významovo posunutý je v tejto súvislosti jeho článok Rozloučení se Slovenskem,99 

publikovaný o desať rokov neskôr. Autor v ňom deklaruje ľútosť nad radikálnou zmenou 
vzťahov medzi Českom a Slovenskom. Zároveň neutralizuje očakávané reakcie na čiastoč
nú úpravu jeho postojov k tejto citlivej otázke: „Ptáli se nekdo, proč tolik pokory a jak je 
možno dosud chovati tak blahovolné city, nechť pfijme tuto odpoveď: Je težko najednou 
pi'estat pokládat Slováky za část sebe sama, je nesnadno pi'át neštestí mladšímu bratru, kte
rý se proti naší vôli vydal do sveta, i kdyžje pravda, že v poslední dobe jsme více vídali jeho 
zaťatou pest než jeho úsmev. "100 Aj v tomto texte však rezonuje jeho jednoznačná dôvera 
v konečné „očistenie sa" slovenského nacionalizmu, ktoré zabezpečia diametrálne odlišné 
skúsenosti. Jeho záver má podobu otvorenej a „pokorne citlivej" rozlúčky. 101 

Konfrontačné vstupy Alexandra Matušku do tejto pomerne ostrej diskusie majú pre
dovšetkým literárnokritickú podobu. Symptomatickým dôkazom je v tomto kontexte na
príklad článok Historka ze slovenské literatury, uverejnený na začiatku roku 1934 v časo
pise Pfítomnost. 102 V jeho úvode autor píše: „Tento článok zkúsil na sebe všetky osudy 
nepríjemných právd. Bor sa usadil bezmála vo väčšine slovenských časopisov a pp. re
daktori nemali veľkého záujmu, aby sa ukázalo, čo to majú za lumen. Článok bol odmiet
nutý Smermi, Pohľadmi a v Eláne nechceli o ničom tiež ani počuť. P. Bor si nedal nikdy 
ujsť príležitosť odkukane vzdelaným spôsobom potľapkať pánov: Smreka a Lukáča."103 

Text je reakciou na knihu J. E. Bora Návrat k minulosti,104 ktorej veľkú časť považuje 
Matuška za literárny plagiát. 105 Pravdepodobne z dôvodu explicitnej názornosti publikuje 
v nasledujúcom čísle časopisu autor kritických obvinení podrobný dôkazový materiál, 
odkazujúci k jednotlivým bodom jeho usvedčujúcich tvrdení. 106 Na okraj pripomínam, že 
ich obsah vyvolal v dobovom literárnom kontexte viaceré odmietavé reakcie, neakceptu
júce Matuškove závery. On sám o tom časopisecky podrobne informuje, 107 všíma si naprí
klad niektoré personálne a ideologické nálepky (nízky intrigán, podliak, marxista). Jeho 

98 PEROUTKA Ferdinand: Jen toužebné pfání. In: Pfítomnost, roč. 6, 1929, č. 34, s. 529. 
99 PEROUTKA Ferdinand: Rozloučení se Slovenskem. In: Pfítomnost, roč. 16, 1939, č. 14, s. 202. 

100 Tamže. 
101 „Znovu musíme pfáti Slovákum, aby jejich nacionalizmus, který mel pokožku tak jemnou a citlivou, že 

nesnášela ani českého doteku, dostal to, čeho si preje a pro co tolik riskoval („.) Loučíme se se Slováky, 
nemôžeme je žádat už skoro ani o nie jiného, než aby tuto vzpomínku v sobe nezahlazovali násilne" 
(tamže). 

102 MATUŠKA, Alexander: Historka ze slovenské literatury. In: Pfítomnost, roč. 11, 1934, č. 9, s. 135 - 137. 
103 Tamže, s. 135. 
104 BOR, Ján E.: Návrat k minulosti. Bratislava: Ú.S.K.Š., 1933, s. 162. 
105 „Borov Návrat k minulosti je po stránke pôvodnosti jeden jediný podfuk („.) Najviac je vykradnutý Šal

da" (tamže, s. 135). 
106 MATUŠKA, Alexander: Historka ze slovenské literatury. In: Pfítomnost, roč. 11, 1934, č. IO, s. 156- 157. 
107 MATUŠKA, Alexander: K literárnej afére zo Slovenska. In: Pfítomnost, roč. 11, 1934, č. 11, s. 166 - 167; 

MATUŠKA, Alexander: Ešte k literárnej afére zo Slovenska. In: Pfítomnost, roč. 11, 1934, č. 15, s. 230. 
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záverečné glosy, ktorými formálne uzatvára tento vyhrotený spor však majú univerzálnej
ší charakter a z pohľadu perspektívy vzťahov medzi redakciami získavajú fatálnejšiu po
vahu. Dôkazom sú autorove slová: „Ako to bolo v tomto prípade, bude tomu asi aj 
v iných: v českej Prítomnosti pôjdeme von s pravdou a v slovenskom Eláne budeme hájiť 
podvody."w8 Od konfrontácií medzi českým a slovenským spoločenským kontextom sa 
Alexander Matuška nedištancuje ani v neskoršom období. V súlade s týmto tvrdením 
môžeme čítať článok Česká a slovenská literatúra, uverejnený v Prítomnosti v roku 
1938. w9 Autor v ňom sugestívne rekonštruuje históriu, priebeh, dôvody a najmä následky 
slovenského politického, jazykového, literárneho, filozofického a duchovného separatiz
mu, ktorý celkom jednoznačne odmieta. Argumentuje predovšetkým slovami o kultúr
nom spiatočníctve, obmedzenosti, prehnanej konzervatívnosti a z pohľadu literatúry ne
kreatívnej beztvarosti Slovenska. 110 Vehemencia a tematická šírka jeho tvrdení preto 
celkom viditeľne prekračuje výlučný priestor kultúry. Jednotlivé slová sa neizolujú od 
dobovo aktuálnych (reálnych) udalostí, ich akékoľvek spracovanie prebieha na pozadí 
referenčného vzťahu. V prípade autobiografických próz môžu byť impulzom k zachytá
vaniu komplikovaného a nejednoznačne hodnoteného historického diania. 

Obdobným polemikám sa venuje Smrek aj v záverečných dvoch kapitolách (Silné 
nátury; Estét na cestách). Predstavuje nám viacerých spisovateľov a tlmočí nám ich po
stoje. Píše nám o tom sucho, snaží sa o vecnosť, množstvo postrehov podáva celkom 
jednoducho. Zdôrazňuje dostatok vlastného porozumenia voči odlišnostiam na literárnej 
scéne. Jednotlivé postrehy vychádzajú z jeho subjektívnej invencie. Ani v týchto momen
toch sa jeho spomienkové rozprávanie nezbavuje nadosobného zafarbenia, aj tu dominu
je snaha všetko univerzálne vystihnúť, a keď je to možné, harmonizovať. Sám autor to 
v závere vysvetľuje: „O čo vlastne v tých polemikách išlo? O národnú ideológiu a zacho
vanie intaktnej slovenčiny. Keď sa to dosiahlo, nejaký antagonizmus a šarvátky medzi 
nami - priateľmi - už nemali podkladu. " 111 V spomienkach ho zaujímajú podobné okami
hy, v ktorých nachádza často nenavrátiteľné zážitky. Práve tie sú podľa neho prostried
kom na odkrytie „vtedajšieho štýlu v písaní, aj štýlu vtedajšieho života". 112 

Autobiografický text Jána Smreka Poézia moja láska 2 sa touto kapitolou končí. Po
odhaľuje subjekt, rozložený medzi paralelné identity básnika/novinára/redaktora/organizá
tora. Predstavuje koláž, spájajúcu vlastný, do literárnej podoby formovaný spomienkový 
príbeh s odkazmi na konkrétne datované články v časopise, v ktorom si podľa priznania 
autor počas písania nostalgicky a predovšetkým výberovo listuje. Vykonáva spätný pohyb 
do minulosti, počas toho zhromažďuje, uchováva, overuje, vytvára schémy, zaznamenáva 
čas v chronologickej postupnosti. Smrek odkrýva začiatky redaktorskej práce v novom pro-

108 Tamže, s. 230. 
109 MATUŠKA, Alexander: Česká a slovenská literatúra. In: Pfítomnost, roč. 15, 1938, č. 14, s. 220 - 221. 
110 „Z odstupu sa možno dívať na rozkol tak, i tak, že to bola vonkajšia známka zvoľna sa bortiaceho vnútor-

ného zväzku medzi oboma partnermi, z ktorých jeden, silnejší, napätím svojich síl a snažením vrastá 
a vraďuje sa v Európu, zatiaľ čo druhý zostáva u prostonárodnosti a chce sa na veky vekov chápať ako 
dákasi svetová rarita a vesmírne unikum. Ten prvý si ostatne podržal vždy vedenie, kdežto druhý bol 
stále retardačný. Ostatok je pekná literárna historická konštrukcia, legenda a mytológia" (tamže, s. 220). 

111 SMREK, Ján: Poézia moja láska 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 211. 
'"Tamže, s. 216. 
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stredí, uvoľňuje a vzápätí tlmí prvotné nadšenie, obáva sa sklamania. Snaží sa definovať 
koncepčné pravidlá vydávania časopisu, hneď od úvodu pracuje s pojmom slovenský ná
rod. Okrem toho referuje o cestovaní, počas ktorého spoznáva, komentuje, hodnotí. Reka
pituluje udalosti, nevyhýba sa ani niektorým konfliktom. Najmä v druhej polovici spomie
nok odhaľuje vlastné poetické inšpirácie, permanentne vstupuje do konfrontácií o podobe 
slovenského jazyka. Snaží sa prekrývať individuálne ambície kolektívnymi. Pravdepodobne 
nechce podávať historicky presnú stopu, ktorá by suplovala dejiny, no podobne ako histori
ci interpretuje svoje materiály, ktoré ukladá do lineárneho sledu udalostí. Autor svojím spo
mienkovým textom implicitne vstupuje do diskusie o interpretácii v histórii, o ktorej naprí
klad hovorí v knihe Tropika diskurzu Hayden White. 113 Ten v nej analyzuje proces 
historikovho selektovania a vynechávania faktov „nepodstatných" pre rozprávanie. Všíma 
si rekonštrukciu všetkého, čo sa „v skutočnosti naozaj stalo", no poukazuje aj na udalosti, 
ktorým fakty chýbajú. Nevynecháva ani oblasť dohadov a špekulácií, ktorými historik za
pÍňa medzery v informáciách. Preto vyslovuje tézu o historickom rozprávaní. 114 Zobrazenie 
minulosti spája s ideologickými implikáciami.115 Uvažuje o podobách prenikania interpre
tácie do historiografie, identifikuje tri spôsoby: „esteticky (výberem narativní strategie), 
epistemologicky (výberem výkladového paradigmatu) a eticky (výberem strategie, s jejíž 
pomocí lze vyvodit ideologické dôsledky pro pochopení současných společenských problé
mu). "116 Podobnú stratégiu odkrývame aj v spomienkovej próze Jána Smreka, ktorá je vý
sledkom interpretácie predovšetkým časopiseckého materiálu. Autor k nemu pristupuje 
opatrne a s „úctivým rozpomínaním". 117 Na rozdiel od historika nemusí dávať najavo ve
deckosť a objektívnosť rozprávania. Pavel Janoušek pri porovnávaní štandardného synteti
zujúceho historického rozprávania s životopisným rozprávaním o určitom hrdinovi (posta
ve) pracuje s odkrývaním skrývajúceho sa autorského subjektu (externého aj interného), 
čím v oboch prípadoch spochybňuje charakter objektívnosti pri akomkoľvek písaní o deji
nách. Tento jav však nevníma ako problém, namiesto toho sa zameriava na samotné texty 
a na analýzu prítomného subjektu. 118 V kontexte podobných úvah predpokladáme, že sa 

113 WHITE, Hayden: Tropika diskurzu. Kulturne kritické eseje. Praha: Karolinum, 2010. 
114 „Historické vypráveníje tak nezbytne kombinací adekvátne i neadekvátne vysvetlených událostí, sni\škou 

prokázaných i dohadovaných fakti\ a zároveň reprezentací, jež je interpretací a zároveň takovou interpre
tací jež si nárokuje být vysvetlením celého procesu zrcadlícího se ve vyprávční" (tamže, s. 69). 

115 „Mi\žeme tedy fíci, že stejne jako ve vedách o človeku obecne, tak i v historiografii má každé zobrazení 
minulosti specificky ideologické implikace, a že tudíž mi\žeme rozlišit pfinajmenším čtyfi druhy histo
rických interpretací, jež mají ri\zný ideologický pi\vod („.): anarchizmus, konzervativizmus, radikaliz
mus a liberalizmus" (tamže, s. 95). 

116 Tamže, s. 96. 
117 „Pfipouštím, že pokud se pravidlo zdrženlivosti aplikuje v souvislosti s uctivým rozpomínaním, zaslouží 

si naši úctu vetším právem než tehdy, je-Ii aplikováno na popuzení a oplakávání, ponévadž náš sklon 
oslavoval se obrací spíše k ušlechtilým skutki\m tčch, které Hegel nazýval velkými historickými posta
vami, a má svi\j pi\vod v oné funkci ideologie, která legitimizuje vládu. Co však zpochybňuje uctivé 
vzpomínání, je jeho blízkost k dejinám vítezi\ - ačkoli eliminaci obdivu, uctívání, uznalé rozpomínky 
považuji za nemožnou a sotva žádoucí" (RICOEUR, Paul: Čas a vyprávení. 111, Vyprávený čas. Praha : 
OIKOYMENH, 2007, s. 268). 

118 JANOUŠEK, Pavel: Černá kočka aneb Subjekt znalce v myš lení o literatufe a jeho komunikační strategii. 
Praha: Academia, 2012, s. 82- 83. 

150 Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 2 



uprostred Smrekových spomienok nachádza viacero paralelne existujúcich interných sub
jektov; predovšetkým sú to väčšinou chronologicky prezentované nadindividuálne historic
ké okolnosti, rovnako aktívnym činiteľom však zostáva projekcia autorského subjektu, kto
rý sa v intenciách „autobiografického paktu"ll9 zhoduje s autorom (rozprávačom). Obe 
verzie subjektu sa prezentujú v rôznych podobách, menia sa a vyvíjajú, paralelne sa podpi
sujú pod tvorbu historického príbehu. Ten zostáva vo všetkých rovinách konštruktom. 120 

V jeho konštruovaní si všímame najmä príklon k nacionálnym princípom. 
Autobiografické rozprávanie Jána Smreka sa zastavuje v roku 1935. Autor však vo 

svojej redaktorskej práci pokračuje, preto sa na niektoré momenty, ktoré neskôr ovplyv
ňovali dobový literárny život a zároveň aj jeho spoločenské funkcie, pozrieme. Sú totiž 
prameňom k výraznejším pohľadom na udalosti, ktoré aj prostredníctvom svojich člán
kov, uverejnených v časopise Elán, v nasledujúcom období prežil. 

O spoločenskej apatii slovenskej verejnosti píše v úvodníku Sme vecou vášho srd
ca?121 Autor konštatuje absenciu očakávaného „kultúrneho hladu", namiesto toho hovorí 
o úpadku jazyka a o nedopÍňaní súkromných a verejných knižníc. Nestotožňuje sa z ná
zorom o prirodzenom sociologickom jave, skôr to nazýva úpadkom „sebavedomia a muž
nosti".122 K problému knižníc, neplniacich si úlohy pri rozvoji slovenskej literatúry, sa 
Smrek ešte niekoľkokrát vracia aj v roku 193 7 .123 V tomto období si rovnako všíma tému 
živého národa. Dokumentuje to článok Verejnosť? 124 Impulzom k jeho napísaniu bola 
autorova účasť na oravskej dedinskej zábave a skúsenosť s autentickým slovenským vi
diekom a folklórom. Preľaknuto a sklamane o tom píše: „(„.) mládencom už krpce neim
ponujú, i nohavice majú z konfekcie, na hlavách konfekčné čiapky, a muzika im už nehrá 
odzemok ani iné temperamentné svojské tance, ale tango, fox („.) dievky síce ešte majú 
šaty po mamičkách, ale do čižiem už majú obuté punčochy vyše kolien („.) časy sa zme
nili a my nemáme už živého národa, nemáme živej verejnosti, máme len jednotlivcov, pár 
ťažko dýchajúcich Spolkov a politické organizácie."125 Smrek priznáva sklamanie a hnev, 
no vzápätí odmieta vysloviť v tejto situácii kategorické slovo. Na tento zážitok neskôr 
nadväzujú reflexie spoločenskej pozície spisovateľa v slovenskom a českom prostredí. 126 

Týmto úvahám však predchádza text o celoštátnych kultúrnych subvenciách, 127 podľa 
autora nezohľadňujúcich skutočné potreby slovenského kultúrneho života. 

119 LEJEUNE, Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Kraków : UNIVERSITAS, 
2001,s.177. 

120 Porovnaj s tézou: „(„.) interní subjekt historického príbehu, jeho hrdina, je konstrukt, který je vystaven 
se zjevným, pfedem daným a hodnotove určeným účelem: na základe nejakého kritéria vyčlenil a pojme
novat určité lidské spoločenství a vyprávet o jeho existencii a minulých činnostech, ať již obecne, nebo 
jen v určité oblasti" (JANOUŠEK, Pavel: Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatufe a jeho 
komunikační strategii. Praha: Academia, 2012, s. 86). 

121 SMREK, Ján: Sme vecou vášho srdca? In: Elán, roč. 7, 1936, č. 1, s. 1. 
122 Tamže. 
123 SMREK, Ján: Knižnice a literatúra. In: Elán, roč. 7, 1937, č. 6, s. l; SMREK, Ján: Ešte knižnice a iné 

veci. In: Elán, roč. 7, 1937, č. 7, s. 1. 
124 SMREK, Ján: Verejnosť? In: Elán, roč. 7, 1937, č. 9, s. 1. 
125 Tamže, s. 1. 
126 SMREK, Ján: Jabloň pri ceste. In: Elán, roč. 8, 1937, č. 4, s. 1. 
127 SMREK, Ján: K otázke kultúrnych subvencií. In: Elán, roč. 7, 1937, č. 5, s. 1. 
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Publikovaný úvodník Nová, žeravá slovenská éra128 reaguje na vyhlásenie autonó
mie Slovenska. 129 Hovorí o ambivalentnej situácii v krajine, ktorá prežíva paralelne víťaz
stvo aj prehru. Vyhlásenie autonómie vníma ako potvrdenie štátnej dospelosti a znak 
toho, že si Slováci dokážu vládnuť sami. Toto pozitívum je kazené nevyhnutnosťou prijať 
verdikt viedenskej arbitráže, 130 ktorú autor nevíta. V tejto súvislosti uvažuje o dôsledkoch 
zmeny (vyháňania) doterajšieho anglického a francúzskeho vplyvu za nemecký a talian
sky. Nová slovenská politika a s ňou aj kultúra musí začať s očisťovaním, ktoré by malo 
byť prezieravé a egoistické. Podľa jeho slov totiž „konečne musíme i my poznať, čo je to 
ten svätý egoizmus. Náš svätý egoizmus bude iste samá bolesť, lebo sa narodil z matky 
Bolesti". 131 Samotný text autor nevníma ako výsledok presnej úvahy, skôr sa v ňom od
voláva na cit. Podľa neho jeho slová prezentujú myšlienkovú rozháranosť, ktorá je odra
zom aktuálneho pocitu všetkých Slovákov. Napriek absencii presného systému uvažova
nia chce, aby jeho text rezonoval, z tohto dôvodu ho umiestňuje na prvú stranu 
aktuálneho čísla. Nadväzuje tak na osem rokov existencie časopisu, v ktorom sa snažil 
ovplyvňovať smer. Píše o tom: „bol to dobrý smer, to hovorím s čistým svedomím. Bol to 
dobrý duch, ktorý tejto jesene i našiel na Slovensku svoje vyvrcholenie( ... ) Musíme hľa
dať spásu v našom slovenskom mikrokozme ( ... ) Sme v novej, žeravej slovenskej ére. 
Teda ona práve, že je žeravá, iste spáli všetko, čo spálené byt' má. Verme, že to bude 
kryštalizácia."132 Celý proces vníma ako šancu nájsť novú národnú identitu. 

V ďalšom úvodníku Hviezda od severu133 je predmetom záujmu Jána Smreka nosi
teľ Nobelovej ceny Bj0mstjeme Bj0mson. 134 Ani v tomto prípade nechce s historickou 
presnosťou rekapitulovať všetky kroky, ktoré táto vo svete známa postava pre Slovensko 
urobila. Vníma ho však ako neprekonateľný vzor najmä pre všetkých slovenských spiso
vateľov. Odvoláva sa na severských historikov, podľa ich vyjadrení práve od B. Bj0mso
na datujú kultúrnu vyspelosť nórskeho národa. Preto vyzýva slovenskú kultúrnu inteli
genciu, aby urobili to isté. Autor to vníma ako kľúčový program. V ňom predstavuje 
nórsky národ ideál, ku ktorému by sa mali Slováci dopracovať. Celý text má charakter 
zdravice nórskemu národu, o tom slovenskom Smrek píše: „( ... ) treba nám byt' národom 

128 SMREK, Ján: Nová, žeravá slovenská éra. In: Elán, roč. 9, č. 1 - 2, 1938, s. 1. 
129 6. októbra 1938 „sa v Žiline zišiel výkonný výbor HSĽS, aby rozhodol o autonómii Slovenska. Predsed

níctvo HSĽS schválilo Žilinský manifest, ktorým vyhlásilo autonómiu Slovenska. Vzhľadom na váž
nosť situácie prišli do Žiliny i zástupcovia iných slovenských politických strán. Po spoločnom rokovaní 
sa zjednotili na autonómii Slovenska a prijali dokument - Žilinskú dohodu. J. Tisa bol vymenovaný za 
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska" (Lexikón slovenských dejín. Bratislava: SPN, 1997, s. 
141). 

130 Tamže, s. 142. 
131 SMREK, Ján: Nová, žeravá slovenská éra. In: Elán , roč. 9, č. 1 - 2, 1938, s. 1. 
132 Tamže, s. !. 
133 SMREK, Ján: Hviezda od severu . In: Elán, roč. 9, č. 5 - 6, 1939, s. 1. 
134 Pridal sa k európskym osobnostiam, ktoré odsúdili ozbrojený zásah proti veriacim v Černovej pri Ru

žomberku (Čemovská tragédia), „bezprostredným podnetom bol spor o vysviacku nového kostola v Čer
novej medzi veriacimi obce a spišským biskupom A. Párvym. Čemovskí občania trvali na tom, aby ju 
uskutočnil rodák A. Hlinka, ktorý sa veľmi zaslúžil o výstavbu kostola ( ... ) Ružomberský slúžny dal 
príkaz strieľať. Žandári zastrelili 15 veriacich, IO ťažko a 60 ľahšie zranili. Súdy uväznili 38 veriacich" 
(Lexikón slovenských dejín. Bratislava: SPN, 1997, s. 197). 
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osobností, aby sme vedeli vydržať ten úžasný cudzí tlak na náš kus tej drahocennej zeme, 
ktorá sa nachádza na najexponovanejšom mieste Európy.( ... ) sme národ svojprávny, ale 
nie sme ešte cementom, ktorý by už stvrdol. Sme kovom, ale nie sme ešte oceľou. Najprv 
sa musí individuálne pretaviť každý náš človek, aby ho potom s pýchou a pravou bezpeč
nosťou mohla nosiť naša tisícročná zem."135 

Otvorenú výzvu k vyhranenejším názorom predstavuje článok Viera hory prenáša. 136 

Smrek emocionálne zafarbeným spôsobom definuje nevyhnutné kroky Slovákov, ktorý 
by sa mali pretransformovať z národa romantikov na spoločenstvo realistov. Tento proces 
je podľa jeho slov nevyhnutný na to, aby prežili ďalšie storočie. Preto vraj musia byť 
prísny k sebe a rovnako k druhým. Tieto slová hovorí z pozície autority, ktorá je jednou 
„z tých slovenských ľudí, ktorí vyše dvadsať rokov mali prst na pulze národa". 137 S týmto 
čiastočne súvisí prechod redakcie z Prahy do Bratislavy, ktorý reflektuje posledný praž
ský úvodník publikovaný pod názvom Pred novou kapitolou. 138 V českom prostredí, po
dľa Smreka, plnil nezastupiteľnú úlohu, bol stálou a pevnou baštou slovenskej kultúry 
a literatúry, ktorej sa darilo čistiť a prevetrávať okolie. Text zároveň odráža pozitívne 
napätie z očakávania novej kapitoly a autorovo presvedčenie, že Elán v nových podmien
kach neprestane vychádzať. Túto novú, bratislavskú éru zachytáva autor aj v nasledujú
com čísle nového ročníka. Konkrétnym podnetom pre článok Dúha na oblohe139 bol sláv
nostný večer na počesť Martina Rázusa v priestoroch bratislavskej Reduty a predovšetkým 
pohľad na slovenské obecenstvo, ktoré podľa autora potvrdilo vlastné kultúrne ambície. 
Bratislava v tomto období koncentruje tvorivý potenciál, ktorý by sa mal využiť: „Brati
slava je dnes plná nových slovenských ľudí, schopných akcie. Bratislava dnes môže vy
chutnať, čo je to za pocit, vidieť konečne v činnosti toľko koncentrovanej duchovnej 
energie slovenskej."140 Elán sa v tomto období stáva orgánom Spolku slovenských spiso
vateľov, čo len posilňuje jeho účasť na rozvíjaní tejto koncentrovanej predstavy, ktorú 
Smrek prirovnáva k magickému svetlu, zasahujúcemu každého Slováka. Do tohto pozi
tívneho obrazu dobovej situácie sa pridávajú aj nové Pravidlá slovenského pravopisu. Ich 
akceptáciu zo strany spisovateľov zachytáva text Listujem. 141 Konštatuje sa v ňom, že sú 
výsledkom kompromisu a následného súladu medzi radikálnejšími reformnými snahami 
a konzervatívnejšími pozíciami. Za dôležité považuje Smrek práve toto zjednocujúce 
gesto. 

Tému spoločného hľadania a budovania mladej slovenskej kultúry nachádzame aj 
v bilančnom úvodníku Jedenásty rok. 142 Čitateľov Elánu v ňom informuje o náraste počtu 
strán (z 12 na 16 strán), ktoré je primerané „nášmu slovenskému rozmachu". 143 Preto sa 
domnieva, že obyčajná reč o kvantitatívnom náraste strán nebude len prázdnou a bez-

135 SMREK, Ján: Hviezda od severu. In: Elán, roč. 9, č. 5 - 6, 1939, s. !. 
136 SMREK, Ján: Viera hory prenáša. In: Elán, roč. 9, č. 7 - 8, 1939, s. 1. 
m Tamže, s. 1. 
138 SMREK, Ján: Pred novou kapitolou. In: Elán, roč. 9, č. 9-10, 1939, s. 1. 
1J9 SMREK, Ján: Dúha na oblohe. In: Elán, roč. 10, č. 1-2, 1939, s. 1. 
140 Tamže, s. 1. 
141 SMREK, Ján: Listujem. In: Elán, roč. 1 O, č. 8, 1940, s. 1. 
142 SMREK, Ján: Jedenásty rok. In: Elán, roč. 11, č. 1, 1940, s. 1. 
143 Tamže, s. 1. 
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významnou poznámkou. Práve naopak, je synonymom nárastu sebavedomia a hrdosti, 
ktorej musí rozumieť každý Slovák. V tejto súvislosti je zaujímavá Smrekova reakcia144 

na text Farkasa Istvána Maďarstvo a novšia slovenská literatúra (A magyarság és az újabb 
tót irodalom), uverejnený v maďarskom časopise Magyar Szemle v decembri 1940. Kľú
čovým bodom je kritický pohľad redakcie časopisu Elán na starý termín „tót", z ktorého 
Smrek indikuje Farkasove spomienky a túžby za spoločným uhorským štátom. Prekvapu
je ho práve šírka priestoru (7 strán), aký mu venovalo popredné maďarské periodikum 
Magyar Szemle. Podľa vyjadrenia Elánu tento autor145 za „dva roky zabudol, že my už nie 
sme národom, ktorý nevie rozoznať hlasy sirén", 146 aj preto ho nevnímajú ako politický, 
ale skôr ako nekultúrny text, ktorý nemá pre nikoho žiadnu cenu. V septembri 1941, teda 
rok po uverejnení správy o náraste počtu strán, publikuje Smrek úvodník s názvom Slovo 
na začiatok. 147 Ak rok predtým spokojne používa pojem rozmach vydávania časopisu 
Elán, v tomto čísle konštatuje pokles oproti vlaňajšiemu tempu. Nevníma to ako problém 
redakcie, pripisuje to na vrub zmeneným podmienkam v tlačiarňach, ktoré sa prispôsobu
jú vojne. Ani v tomto prípade autor nezabúda pripomenúť, že predchádzajúce zvyšovanie 
počtu strán nebolo samoúčelným a pyšným gestom, ale že všetka snaha bola nasmerova
ná na zvýraznenie prestíže slovenského národa a na podporu jeho cti, najmä po tom, ako 
sa stalo Slovensko samostatným štátom. 

O konsolidácii slovenských a zahraničných politických pomerov a ich vplyve na 
domáci vývoj píše vo svojom úvodníku Boj proti pseudoumeniu 148 aj Andrej Mráz. 149 

Perspektívne reflektuje cestu spoločenského rastu, zabezpečovanie istôt a harmonizo
vania celého kultúrneho prostredia. Kľúčom k úspechu je podľa neho nevyhnutnosť 
blízkeho pripojenia Slovenska k nemeckej sfére, ktorú považuje za najtvorivejšiu a naj
produktívnejšiu. Uvedomuje si aktuálny stav, v ktorom dominujú predovšetkým poli
tické otázky. Kultúra preto zostáva v tieni „výsledkov, ktoré produkuje nemecká politi
ka a nemecké vojsko". 150 Šírka nemeckého kultúrneho záberu nám však podľa neho 
prikazuje, aby sme z neho čerpali všetky dôležité impulzy, dôležité pre zdravý vývoj 
národa. Ani on sa v texte nevyhýba spojeniam, ktoré nachádzame aj v iných článkoch: 
slovenský kultúrny organizmus, slovenské duchovné snahy a inštinkty, zdravé snahy 
a pod. O vplyve nemeckej literatúry na slovenskú hovorí vo februári 1944 na prvej 
strane časopisu Elán aj Valentín Beniak, predseda Spolku spisovateľov. V článku Brány 
do sveta151 odkrýva vzťah k poézii nemeckých dekadentov, symbolistov a impresionis
tov. Presadzuje tézu o kultúrnej dominancii Nemecka a vedúcej úlohe v Európskych 
kultúrnych dejinách. Nadšene o tom hovorí: „Je to viac ako faustiáda, čo tento veľký 
a mocný národ v týchto osudových časoch prekonáva. S úžasnou silou ducha, bez kto-

144 SMREK, Ján: Na adresu Magyar Szemle. In: Elán, roč. 11, č. 6, 1941, s. 1. 
145 Podľa redakcie Elánu v tom čase riaditeľ meštianskej školy v Šahách, ktoré sa po Viedenskej arbitráži 

odstúpením južného Slovenska stali v roku 1938 súčasťou Maďarska. 
146 SMREK, Ján: Na adresu Magyar Szemle. In: Elán, roč. 11, č. 6, 1941, s. 1. 
147 SMREK, Ján: Slovo na začiatok. In: Elán, roč. 12, č. 1, 1941, s. 1. 
148 MRÁZ, Andrej: Boj proti pseudoumeniu. In: Elán, roč. 11, č. 8, 1941, s. 1. 
149 „literárny historik, kritik, editor" (Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri, 1999, s. 324). 
150 Tamže, s. 1. 
151 BENIAK, Valentín: Brány do sveta. In: Elán , roč. 13, č. 6, 1944, s. 1. 
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rej by nebolo cesty z kataklizmy."152 Zahraničným inšpiráciám sa v podobnom duchu 
venuje v úvodníku Národ umelcov153 aj sám Smrek. Informuje o dvojmesačnom pobyte 
v Taliansku, na ktorom sa zúčastnil spolu s M. Urbanom. Pozvánka od talianskeho mi
nisterstva zahraničných vecí bola určená na nadväzovanie kultúrnych kontaktov. Jeho 
viac ako pozitívne dojmy z tejto krajiny sa nedotýkajú antických a renesančných pa
miatok, o nich vraj nie je potrebné podrobne hovoriť, pretože sú notoricky známe. 
Oveľa väčšiu pozornosť venuje aktuálnemu dianiu v novom Taliansku, ktoré vníma ako 
vzor. Oslovuje ho predovšetkým architektúra. O tomto Smrekovom pozvaní neskôr in
formuje aj tlačový orgán Hlinkovej gardy denník Gardista. 154 V tom istom čísle Elánu 
je publikovaný preklad textu Panoráma súčasnej talianskej architektúry. 155 Taliansky 
autor v ňom reflektuje pozitívne kroky nového politického snaženia krajiny, ktoré je 
prejavom kolektívneho výrazu. Poukazuje na sociálne kontrasty a na ich riešenia, vy
chádzajúce z politických rozhodnutí fašistickej vlády, pokračujúcej vo fašistickej revo
lúcii. Podľa autora článku iba ona začala nový systém spolupráce, „zavedúc nový po
riadok a stvoriac nový organizmus"156 oživeného talianskeho národa. Nová architektúra 
aj preto oživuje spomienky na antickú rímsku ríšu. 

Smrek sa k priznanej amatérskej vášni vracia aj v úvodníku Človek má rád architek
tov.157 Impulzom k jeho napísaniu je začatá výstavba vysokoškolského mesta a predovšet
kým tvorba reprezentatívnej štvrte v Bratislave. Podobne ako v texte o talianskej kultúre 
aj on spája veľkolepé architektonické akcie s potvrdením novej identity „mladého sloven
ského človeka"158 a nového štátu, ktorý sa takýmto spôsobom ako rovnocenný člen zara
ďuje k ostatným európskym národom. Ako dôkaz uvádza už naznačenú kultúrnu spolu
prácu, alebo dokonca vyjadrenie individuálnej, resp. kolektívnej priazne jedného národa 
druhému. Píše o tom v septembrovom čísle v článku Dvaja ľudia, 159 kde reaguje na sochu 
oficiálneho vládneho nemeckého sochára (Josef Thorak), venovanú ako dar Slovenskej 
republike. Túto situáciu Smrek komentuje a vníma ako prejav čistého ľudského citu, „( ... ) 
keď každý národ a štát má všetku svoju pozornosť sústredenú len na symboly žertvy 
a odvahy, štát a národ slovenský dostáva od nemeckého umelca dar, ktorý znázorňuje 
nežnosť". 160 Vzťah medzi umením a aktuálnou vojnou stručne komentuje v úvodníku 
s príznačným názvom Básnenie kedysi a dnes. 161 O tomto období píše: „Štyri roky trvá 
vojna a mne trvalo tri roky, kým zo mňa vyrazilo prvé slovo, ktoré bolo pravým deckom 

"'Tamže. 
153 SMREK, Ján: Národ umelcov. In: Elán, roč. 12, č. 3 -4, 1941, s. 1. 
154 „( ... ) v máji zavítali k nám ako hostia HM vedúci talianskej fašistickej mládeže. V novembri a decembri 

zdržal sa na pozvanie talianskej vlády v Ríme básnik Smrek, ktorý nadviazal priateľské styky s naj
významnejšími reprezentantmi súčasného talianskeho kultúrneho sveta" (Talianska tlač o Slovensku. In: 
Gardista, roč. 4, 4. 1. 1942, s. 5). 

155 GRESPI, Attilio: Panoráma súčasnej talianskej architektúry. In: Elán, roč. 12, č. 3 - 4, 1941, s. 14- 16; 
preklad B. Hečko. 

156 Tamže. 
157 SMREK, Ján: Človek má rád architektov. In: Elán, roč. 12, č. 9, 1942, s. 1 - 2. 
158 Tamže. 
159 SMREK, Ján: Dvaja ľudia. In: Elán, roč. 13, č. 1, 1942, s. !. 
160 Tamže. 
161 SMREK, Ján: Básnenie kedysi a dnes. In: Elán, roč. 13, č. 4, 1943, s. 1. 
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tejto atmosféry."162 Miešajú sa v nej radosť aj tragédia, úsmev aj slzy, túto jej výbušnosť 
je potrebné precítiť a pretransformovať ju do poézie. Týmto spôsobom charakterizuje 
svoje inšpiračné impulzy. 

V tejto chvíli porušíme chronologickú líniu, ktorá tvorí základ rozprávania 
o úvodníkoch Jána Smreka a vrátime sa na chvíľu k vyjadreniam Mila Urbana, ktoré 
publikoval v časopise Elán. V decembri 1938 uverejňuje text Na dobrej ceste. O našom 
pomere k Čechom. 163 Vzťah českej strany k slovenskej podľa neho charakterizuje nepo
chopenie celej situácie, dotýka sa obdobia pred vyhlásením autonómie a rovnako aj 
situácie po jej vyhlásení. Svoje argumenty začína až pri postave Ľudovíta Štúra a jeho 
politickom programe. Kriticky sa stavia k českej literatúre, v ktorej dešifruje snahu 
„všetko slovenské zatieniť, zakryť a kde sa to už vonkoncom nedalo, uviesť aspoň do 
takej súvislosti, aby v tom nikto nič slovenského nevidel". 164 Českému prostrediu preto 
odkazuje, aby rešpektovali nové skutočnosti, ktoré on sám vníma ako dosiahnutie vy
túženej slobody, a zariadili sa podľa toho. Svoju pozícii vníma v službe slovenskému 
národu a hlási sa k odkazu Ľudovíta Štúra. Hľadanie „prejavov slovenskosti" rezonuje 
aj v rozhovore Mila Urbana s kritikom J. K. Šmálovom. 165 Urban v ňom vysvetľuje 
svoje odpútavanie sa od folkloristických znakov vo svojej tvorbe a príklonu k defino
vaniu tzv. „slovenskosti" prostredníctvom sociálnych otázok. Toto svoje zovšeobecne
nie nachádza aj v širšom európskom kontexte, keď hovorí, „že tieto dva myšlienkové 
prúdy- prúd nacionálny a prúd sociálny - veľmi dobre sa znášajú". 166 Za mimoriadne 
dôležité považuje práve to, že si prospešnosť tohto podľa neho potrebného spojenia 
uvedomujú aj na Slovensku. 

Ako špecifický dodatok k Smrekovým publicistickým textom môžeme vnímať nie
koľko správ, v ktorých je autor prezentovaný už ako oficiálny reprezentant štátnej moci. 
O stretnutí rumunských spisovateľov a novinárov so slovenskými v Trenčianskych Tepli
ciach dňa 17. júla 1942 informuje článok Nepominuteľné priateľstvo. 167 Okrem šéfa Úra
du propagandy Gašpara, zástupcov župy, mesta, kúpeľov, HG sa stretnutia zúčastnili bás
nik Žarnov a za Spolok slovenských spisovateľov pozdravil hostí básnik Ján Smrek. Ako 
súčasť delegácie Spolku sa objavuje aj na oslave 50. narodenín Tida Gašpara. 168 Celkom 
odlišný charakter má správa, uverejnená v denníku Gardista v novembri 1944, 169 teda po 

162 Tamže. 
163 URBAN, Milo: Na dobrej ceste. O našom pomere k Čechom. In: Elán, roč. 9, č. 4, 1938, s. 1 - 2. 
164 Tamže. 
165 Milo Urban rozpráva. Rozhovor kritika J. K. Šmálova s autorom románovej trilógie, práve dokončenej. 

In: Elán, roč. IO, č. 7, 1940, s. 2. 
166 Tamže. 
167 Nepominuteľné priateľstvo. Rozlúčkový večierok šéfa Úradu propagandy vyslanca Tida Gašpara s ru

munskými hosťami. In: Gardista, roč. 4, 18. 7. 1942, s. 3. 
168 „(„.) šéf slovenskej tlače Dr. Kružliak pri tejto príležitosti ocenil dovtedajšiu prácu vyslanca Tida J. Gaš

para, ktorou mocne zapôsobil na mladú slovenskú generáciu („.) za Spolok slov. spis. srdečnými slovami 

pozdravil jubilanta predseda Spolku Valentín Beniak, spisovateľ Smrek a básnik Dr. Poničan" (Gardista, 
roč. 5, 7. 3. 1943, s. 3). 

169 Aj spisovateľov chceli vraždiť! 38 slovenských spisovateľov na listine odsúdených. In: Gardista, roč. 6, 
24. 11. 1944, s. 1. 
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potlačení SNP. 170 Je prepisom správy Tlačového oddelenia spravodajského odboru Pred
sedníctva SNR (Slovenskej národnej rady v B. Bystrici), ktorá bola vydaná pre časopisy. 
V nej sú podľa Gardistu súčasní slovenskí spisovatelia, identifikovaní aj po vypuknutí 
povstania s existujúcim samostatným Slovenskom, označení za „perifériu slovenského 
duchovného života a za predstaviteľov pseudokultúry". 171 Ďalej sa v správe píše: „Slo
venskí kultúrni pracovníci ukázali v tejto skúške, ako sa stavajú k udalostiam, vytvárajú
cim budúci charakter sveta a Československa. Ich terajšie stanovisko rozhodlo. Kto je 
s bratislavskou pseudovládou, teda s Hitlerom, neodvolateľne padne. Niet preň miesta 
v budúcom slovenskom kultúrnom dianí, bude zlikvidovaný. Tak ako sa s revolverovými 
nacistami a najatými zločincami bratislavskej nacistickej kliky bude účtovať, tak sa bude 
účtovať aj s týmito pánmi. Páni Mečiar, Urban, Gacek, Dilong, Beniak, Šmálov, Hanus, 
Strmeň („.) Žarnov, Čulen a Gašpar vedia, čo ich čaká. A tak isto to vedia aj zbabelí zrad
covia kolaboracionisti Lukáč, Smrek, Prídavok, Zúbek, Rusko, Alexy, Droppa a s Nem
kou spriahnutý zradca Nikolaj Bakoš."172 

Týmto dlhším citátom definitívne uzatváram oblúk udalostí, ktorým Smrek ako redak
tor a publicista venoval svoju pozornosť. Sledujeme rôznymi textami inscenovanú cestu od 
organizátora „slovenského života" k zatracovanému „kolaborantovi". 173 Podoba tohto indi
viduálneho príbehu odkrýva rovinu etiky. 174 Autorský subjekt aj po roku 1935 pokračuje 
v reflektovaní národných (nacionálnych) otázok. Prekračuje však hranicu jazykovej a kul
túrnej oblasti, na viacerých miestach totiž identifikujeme odkaz k charakteru a zmenám 
politickej identity vtedajšieho Slovenska.175 Od pesimistickejších úvah o stave „živého slo-

110 29. augusta 1944 „prvé nemecké oddiely vstúpili na slovenské územie. Minister národnej obrany F. Čatloš 
v rozhlasovom prejave vyzval obyvateľstvo, aby nemeckej armáde poskytlo pomoc. Veliteľ ilegálneho vojen
ského ústredia v Banskej Bystrici pplk. J. Golian zverejnil heslo, ktoré bolo dohovoreným signálom na začatie 
ozbrojeného povstania proti nemeckej armáde (povstanie roku 1944)„. 27. októbra po dvojmesačných bo
joch obsadila nemecká armáda Banskú Bystricu, centrum povstania roku 1944. V bojoch padlo vyše 4 OOO 
povstalcov, 15 OOO bolo zajatých" (Lexikón slovenských dejín. Bratislava: SPN, 1997, s. 147-148). 

171 Aj spisovateľov chceli vraždiť! 38 slovenských spisovateľov na listine odsúdených. In: Gardista, roč. 6, 
24. 11. 1944, s. !. 

172 Tamže. 
173 Trochu odlišné hodnotenie Smrekovej redaktorskej činnosti počas druhej svetovej vojny ponúka naprí

klad Štefan Drug: „V podstate je známe, akú úlohu zohral štrnástimi ročníkmi mesačník Elán: takú lite
rárnu (a celoumeleckú) revue európskej úrovne nemalo Slovensko nikdy predtým. Aby mohol aspoň 
sčasti zohrávať aj cez druhú svetovú vojnu dovtedajšiu úlohu - musel sa stať (hoci formálne) - orgánom 
Spolku slovenských spisovateľov. Ján Smrek na ,výslovné želanie' ministra J. Lichnera, odchádzajúceho 
do londýnskej emigrácie, zostal pracovať v gašparovskom úrade propagandy, kde vďaka úradno-priateľ
ským stykom s cenzormi mohol redigovať Elán („.) Pravdaže, po vypuknutí SNP Gašpar úradne Elán 
zakázal, ale sám redaktor sa rozhodol už predtým nevydávať ho" (DRUG, Štefan: Labutia pieseň vyda
vateľa, redaktora a publicistu Elánu. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 2, s. 129). 

174 „(„.) život žijeme tak, že jednáme; vlastní jednání uchopujeme jako príbeh; príbeh našeho života môže 
být podle Ricoeura dobrý nebo špatný. Takto se pred námi otevírá oblast etiky" (TLUSTÝ, Jan: Ricoeu
rova cesta k narativní identite. In: JEDLIČKOVÁ, Alice- SLÁDEK, Ondrej (eds.): Vyprávéní v kontex
tu. Praha : Ústav pro českou literaturu, 2008, s. 235 - 236). 

175 Milan Hamada o tomto období v kontexte literárneho pôsobenia Ladislava Hanusa píše: „Doba Hanusov
ho pôsobenia, t.j. štyridsiate roky, bola veľmi zložitá. Nejeden slovenský kultúrny pracovník, spisovateľ, 
filozof a pod. dal sa služieb antihumánnej a antidemokratickej ideológie národného socializmu, a to naj
častejšie z naivity, pod vplyvom rôznych ilúzií a možnosti dokonštituovania slovenského národa v samo-
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venského národa" postupne prechádza k stereotypným debatám o aktuálne prebiehajúcich 
súbojoch starého (ideologicky prekonaného) a moderného (prosperujúceho) sveta, ktorého 
pozitíva opiera o vrcholiace národné kultúrne povedomie. Venuje sa aktuálnym výzvam 
a funkciám slovenskej kultúrnej inteligencie, predovšetkým si všíma aktivity spisovateľov. 
Snaží sa definovať kľúčové body umeleckého programu, ktoré sekundárne odrážajú a legi
timizujú politické a ideologické zmeny. Smrek zdôrazňuje kolektívnu rovnorodosť etnika, 
vykazujúceho znaky, ktoré sa na individuálnej úrovni nerealizovali. 

Záver tohto textu však trocha paradoxne patrí individuálnemu autorskému subjektu. 
Prostredníctvom krátkej poznámky sa vrátime k jeho vzťahu k rovine historických okol
ností, ktoré prostredníctvom rozprávania interpretuje. Tomáš Kubíček o tomto spojení vo 
svojej štúdii Rámcování dejin. Ponekud lehkovážné mapování píše: „Naše rozumení deji
nám a naše pi'evyprávení dejin není v žádném okamžiku objektivní ani subjektivní, ale že 
je pi'edevším dusledkem procesu, v nemž aktivujeme určité kognitivní či narativní rámce 
pro jejich porozumení, mužeme snad teprve pochopit zákonitosti či logiku dejiných pro
cesu (a doufat pritom, že jsou modelovány práve temito rámci)."176 V tejto súvislosti ne
zabúda na pomer medzi autoritou rozprávania v prvej osobe a hodnotou pravdy, ktorý je 
však nejednoznačný. 177 Podobné konštatovanie prilieha aj k subjektu, rozloženého do 
paralelnej skúsenosti básnika/novinára/redaktora/organizátora. Až za jeho pozadím však 
hľadáme osobnú snahu prerozprávať intenzitu jeho účasti v historických okolnostiach, 
ktorej výsledok možno niekto pochopí. 
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