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16,12,1898 Zemianske Lieskové (èas obce Melèice
Lieskové)
08,12,1982 Bratislava, pochovaný v Martine na
Národnom cintoríne.
Do ¾udovej koly zaèal chodi v Kochanovciach a
po smrti svojho otca u ako chovanec evanjelického
sirotinca v Modre. V rokoch 1913  1917 sa vyuèil
za obchodníckeho pomocníka a krátko pracoval na Dolnej zemi a u
Makovických v Ruomberku.
V rokoch 1917  1918 sa dostal ako vojak rakúsko
uhorskej armády na palestínsky front, kde ochorel
na maláriu. V rokoch 1919  1921 tudoval v
modranskom uèite¾skom ústave a v r. 1921  1924
v Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave,
túdium vak nedokonèil.
Neskôr pôsobil ako novinár v redakcii Slovenský
denník a v Národných novinách v Martine. Zaloil
a viedol v Prahe v rokoch 1925  1938 Edíciu
mladých slovenských autorov a v rokoch 1930 
1947 literárnoumelecký èasopis Elán.
Svojimi umeleckými kvalitami a mylienkovým
bohatstvom sa zaraïuje medzi najvýznamnejie
osobnosti slovenskej literárnej tvorby v 20. storoèí.
Jeho básnická tvorba, vyznaèujúca sa jednoduchosou a melodiènosou, si
nala a dosia¾ nachádza iroký okruh obdivovate¾ov doma i v zahranièí. Vo
svojich básniach vyjadruje lásku k èloveku a ivotný optimizmus. Poèas
nástupu faizmu v Európe tlmoèil vo svojej poézii a v obèianskych postojoch
svoje demokratické a protifaistické zmý¾anie.
Publikova zaèal u v roku 1916 v Slovenskom denníku. Svoje básne
uverejòoval aj v ivene, Slovenských poh¾adoch, Zlatej Prahe, Lidových
novinách, Evanjelickom posle spod Tatier, Tvorbe T, Cirkevných listoch a
inde.
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Je autorom básnických zbierok Odsúdený k veèitej ízni
(1922), Cválajúce dni (1925), Boské uzly (1929), Iba
oèi (1933), Básnik a ena (1934), Zrno (1935), Hostina
(1944), Studòa (1945), Obraz sveta (1958), Struny
(1962). Písané na sude (1964), Nerute moje kruhy
(1965), Výbery: Knihy mladosti 1  2 (1948), vybrané
vere (1954), eny (1971), Moje najmilie (1972),
Ruový spev mi prí z úst (1973) Podoby lásky (1978),
Krásna prostota (1979), Bacardi a iné básne (1979).
Písal aj poéziu pre deti. Venoval im zbierky Ma¾ovaná
abeceda (1954), a Machule (1956). Prekladal z
maïarèiny (Ady Endre, A. József, S. Petofi), z francúztiny (F. Villon, P.
Corneille) s Josefom Felixom, z rutiny (A. S. Pukin), z po¾tiny (J. Tuwim),
z tureètiny (Nazim Hikmet).
Jeho zásluhou vyiel reprezentaèný zborník túdií o
slovenskej literatúre a umení pod názvom Slovenská
prítomnos literárna a umelecká (1931). Obraz
kultúrneho ivota svojich èias podáva v memoárovej
literatúre Poézia  moja láska I  II (1968 a 1989).
Ján Smrek spolupracoval so slovenským hudobným
skladate¾om Jánom Cikkerom na librete opery Beg
Bajazid a je aj spolutvorcom libreta opery Mr. Scrooge
(Tiene). Medzi spolupracovníkmi  hudobnými
skladate¾mi je Frico Kafenda, ktorý skomponoval na
slová básnika cyklus troch piesní: Listy, Okúzlenie a
Pieseò. K Smrekovej poézii si naiel cestu aj Eugen Suchoò. Okrem iných
skladieb skomponoval na slová Jána Smreka k 50. výroèiu Speváckeho zboru
slovenských uèite¾ov skladbu Slovenská pieseò pre muský zbor. Poézia
Jána Smreka poslúila aj Andrejovi Oèenáovi, Otovi Ferenczymu a
Alfrédovi Zemanovskému.
Za svoju vynikajúcu literárnu a prekladate¾skú èinnos ocenili básnika
poèetnými vyznamenaniami doma i v zahranièí. Vïaèní rodáci mu odhalili
v roku 1988 pri príleitosti jeho nedoitých 90. narodenín na budove
Obecného úradu v MelèiciachLieskovom pamätnú tabu¾u. Jej autorom je
akademický sochár Igor Mosný z Trenèína. Pri príleitosti 100. výroèia
narodenia Jána Smreka bol v auguste 1998 odhalený pamätník v
novovybudovanom parku v MelèiciachLieskovom.
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Pamätná izba Jána Èieteka
Smreka bola zriadená pri
príleitosti osláv jeho nedoitých
100tých narodenín v roku 1998.
Autorom scenára je Dr. Ladislav
Jaseòák z Matice slovenskej z
Martina a Dr. Jozef Karlík z
Trenèianskeho múzea. Výtvarné
rieenie navrhla firma Rips zo
iaru nad Hronom, realizátorom
bol miestny podnikate¾ Ján
Michalec. Pri príleitosti tohto
výroèia bol vybudovaný aj Park
Jána Smreka, v ktorom sa
nachádza pamätník básnika.
Matica slovenská na paneloch
zachytila chronologicky ivot od
jeho narodenia, tvorby a po
uloenie jeho urny na Národnom
cintoríne v Martine. Trenèianske
múzeum stváròuje jeho básnickú
a prekladate¾skú èinnos. Rodinní
prísluníci, najmä manelka
Blanka nám poskytla osobné
predmety, ktoré básnik pouíval.
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Adresa:
Obecný úrad
Melèice  Lieskové 119
913 05 Melèice  Lieskové
okres Trenèín
Slovenská republika
TEL: 032/64 90 298
FAX: 032/64 90 201
Kultúrno-administratívna pracovníèka:
E-mail: kultura@melcice-lieskove.sk

