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Na úvod

Obľuba,  ktorej  sa  básnik  teší  v  radoch  širokej  čitateľskej  verejnosti,  môže 
vyvolať  medzi  odborníkmi  aj  istú  podozrievavosť:  „Nie  sú  to  básne  primálo 
hlboké, berúce predovšetkým ohľad na čo najširšie publikum?“ Netreba tajiť, že 
podobná  otázka  je  už  pomerne  dlho  dôvodom  rezervovanosti  či  opatrnosti 
literárnej kritiky voči Smrekovmu básnickému dielu – Smrek je čítaný, no odborne 
zväčša obchádzaný...

Túto situáciu, ktorú bolo možné vnímať nielen ako „ohľaduplnosť“ literárnej 
kritiky,  ale  najmä  ako  jej  alibizmus,  sľuboval  zmeniť  „smrekovský  rok“  1998 
viacerými podujatiami, inšpirovanými storočnicou od básnikovho narodenia. Našu 
konferenciu o J. Smrekovi sme načasovali až po uplynutí „smrekovského roku“ 
práve so zámerom zužitkovať odborné výsledky týchto podujatí a „za čerstva“ sa 
pokúsiť posunúť ich ďalej, predovšetkým cez prizmu čítania mladších generácií. 
Keďže však veľmi nebolo čo „zužitkovávať“, zámer sme zmenili: konferenciu sme 
otvorili  jednak  generačne,  a  jednak  problémovo v  tom zmysle,  že  vopred  sme 
nestanovili nijaké tematické okruhy, ktorým by sa bolo treba venovať. Vo výsledku 
sa  tak  konferencia  stala  odrazom  reálneho,  spontánneho  a  aktuálneho  záujmu 
odborných  (v  jednom  prípade  i  študentských)  kruhov  o  jednotlivé  zložky 
Smrekovho diela  a  života.  Možno povedať,  že priniesla  v širokom generačnom 
rozpätí a relevantnom (i keď iste nie úplnom) zastúpení domácich i zahraničných 
pracovísk „obraz Smreka“ anno 1999. 

Takáto nekoncepčná „koncepcia“ ukázala, pravda, aj svoje nevýhody, z ktorých 
najväčšou bolo, že jej program „nepokryl“ všetky aspekty Smrekovho diela: chýba 
tu  podrobnejšie  zhodnotenie  jeho  prekladov  z  maďarčiny  a  francúzštiny,  jeho 
memoárovej tvorby, no najmä priečinkovej poézie z päťdesiatych rokov, ktorá je 
súčasťou autorových vzácnych postojov v období stalinizmu. Treba však povedať, 
že  úcta  k  týmto  Smrekovým  postojom  bola  vari  najhlavnejším  motívom 
usporiadania  konferencie:  koľkí  „nepovrchní“  básnici  bez  zábran  kolaborovali 
s mocou,  kým  „ľahký“  Smrek  vedel  odolávať  spôsobom,  ktorým  pre  nás 
zachraňoval najdôležitejšie elementy kultúrneho správania! Samozrejmú Smrekovu 
kultúrnosť možno dodnes vnímať ako jeden z najúčinnejších spôsobov obrany ešte 
stále  krehkej  slovenskej  kultúry  pred  nápormi  „fundamentálneho“  barbarstva, 
ohrozujúceho nás často i z „hĺbok“ vlastnej krajiny a mentality.

Nie  náhodou  sa  v  jednotlivých  príspevkoch  o  Smrekovi  opakovali  cha-
rakteristiky ako hravosť,  improvizácia,  intuícia,  ale  aj  dramatizmus,  heroizmus, 
tragickosť.  Obe tieto  polohy,  zdanlivo  také  vzdialené,  sa  u  Smreka  nachádzajú 
v nebanálnej  (pretože  zväčša  hlboko  odôvodnenej)  spojitosti  a  vzájomnej 



motivovanosti – a ak možno predikovať istý celostný prínos konferencie, ten bude 
asi  práve v hľadaní rozličných spôsobov ich vzájomného súvisu v Smrekovom 
diele (a živote). Pokiaľ ide o jednotlivé príspevky, ich metodologická a žánrovo-
štylistická varieta je pritom (až takmer nezvyklo) široká: stretávame sa tu s ob-
jektívnym i  osobným prístupom,  s  ústnou  históriou  i  s  princípmi  objektívneho 
historického  skúmania,  s  vkusovou  intervenciou  i  s  názorovou  zdržanlivosťou, 
s úsilím odkryť a opísať významové, historické či osobné súvislosti Smrekovho 
diela a analyzovať ho alebo ho „len“ evokovať či esejisticky priblížiť. Možno však 
i  vďaka takejto šírke prístupov konferencia,  nazdávame sa,  prispela k tomu, že 
Smrekova básnická „samozrejmosť“ je opäť trochu viac „zrejmá“ (t. j. poznávaco 
ozrejmená).

Diskusia na konferencii priniesla tiež nemálo užitočných podnetov a informácií 
(tu treba spomenúť najmä vstupy Ivana Čieteka,  básnikovho syna),  no i tempe-
ramentných  (zväčša  generačných)  stretov,  keďže  však  nebola  zaznamenávaná, 
nemôžeme ju, žiaľ, v zborníku sprostredkovať. Zborník neprináša ani tri príspevky, 
ktorých autori  sa  vzdali  uverejnenia (Emil  Charous:  Ján Smrek v českých sou-
vislostech – marginálie osobní a neosobní; Braňo Hochel: Elán I, 1930–1931, 1–10 
& etc.; Milan  Matiaška:  Ján  Smrek  a  hedonizmus).  Príspevky  uverejnené 
v zborníku  neprešli  redakčnou  jazykovou  úpravou,  rešpektujeme  tiež  úpravu 
(najmä pokiaľ ide o spôsob citovania), ktorú si zvolili autori.    

Iniciátorom a hlavným usporiadateľom konferencie, ktorá sa pod názvom „Ján 
Smrek“ konala v dňoch 23.–24. 2. 1999 v Domove spisovateľov v Budmericiach, 
bola Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bra-
tislave, ďalšími organizátormi boli Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 
(ktorá  vzala  na  seba  podstatný  diel  finančnej  garancie)  a  Ústav  slovenskej 
literatúry SAV v Bratislave. Za finančnú podporu podujatia ďakujeme tiež Nadácii 
Otvorenej spoločnosti v Bratislave.

V. Mikula
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