
1 ĽUDO ONDREJOV   

V DOBOVEJ LITERÁRNOHISTORICKEJ RECEPCII 

(30. – 60. roky 20. storočia) 

                   
 
 „Každý, kto sa zamyslí nad dielom Ľuda Ondrejova a pokúsi sa 

obnažiť korene jeho umeleckej svojráznosti, dospeje napokon k dvom 

základným inšpiračným zdrojom básnikovej tvorby: k  jeho detstvu 

a k prírodnému rámcu tohto detstva.“ 

                         Ján Poliak

   

Pri utváraní nášho literárnohistorického pohľadu na osobnosť a dielo 

Ľuda Ondrejova v kontexte umeleckého konštituovania slovenskej literatúry 

pre deti a mládež v období 30. – 60. rokov 20. storočia sme vychádzali z  

dobovo dostupných poznatkov o autorovi. Na základe zachovaného 

biografického materiálu o Ľudovi Ondrejovovi vrátane autorovej autobiografie 

sme sa pokúsili identifikovať tie momenty v jeho živote, ktoré pravdepodobne 

najviac formovali ľudskú i umeleckú osobnosť spisovateľa a ktoré tohto 

výnimočného obdivovateľa prírody poznačili trpkým sklamaním 

z civilizovanej spoločnosti v prvej polovici 20. storočia. K vytýčenému cieľu 

sme sa dopracovali zmapovaním najdôležitejších reálií zo súkromného i  

literárneho života Ľuda Ondrejova. Predpokladali sme, že bez poznania 

subjektívne prežívaných a  objektívnych súvislostí v živote Ľuda Ondrejova by 

sme asi ťažko dokázali správne pochopiť a umelecky doceniť tú časť jeho 

tvorby, ktorú adresoval deťom a mládeži. Je prirodzené predpokladať, že na 

literárnu činnosť spisovateľa, teda aj na tvorbu pre deti a mládež, vplývali 

nielen jeho osobné zážitky  a životné skúsenosti, ale aj vtedajšie spoločensko-

politické pomery na Slovensku. Priblížením  niektorých menej známych 

okamihov zo  života  Ľuda Ondrejova z jeho osobných výpovedí,  rozhovorov 
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a stretnutí s autorom, ako aj názorov jeho blízkych, priateľov i generačných 

druhov, ktoré sa zachovali  v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej 

knižnice v Martine,  vo  fonde Slovenskej národnej bibliografie či v dobovej 

personálnej bibliografii M. Kováča a Ľ. Záveskej (1961b, s. 445 – 449), sme sa 

pokúsili identifikovať dobový ľudský a umelecký portrét Ľuda Ondrejova.  

 

Z celkového počtu zistených 114 bibliografických odkazov na Ľuda 

Ondrejova z obdobia jeho života bolo 22 odkazov nedostupných 

(znehodnotené alebo chýbajúce). Z nich bolo 19 odkazov na recenzie 

Ondrejovových kníh pre deti a mládež väčšinou od anonymných autorov a 3 

odkazy na rozhovory so spisovateľom. 

 Nazdávame sa, že spracovaných 92 bibliografických odkazov na 

spisovateľa Ľuda Ondrejova je v rámci vymedzeného literárnohistorického 

obdobia primeraným množstvom na to, aby sme mohli objektívne vyvodiť 

konštituovanie umelcovej osobnosti. Ide o nasledujúce bibliografické odkazy: 

spisovateľove vlastné články a úvahy (19), odborné štúdie a články o osobnosti 

Ľuda Ondrejova a jeho diele od iných autorov (25), recenzie Ondrejovových 

kníh pre deti a mládež (18) a zdravice (19), rozhovory so spisovateľom (8),  

slovníkové heslá o autorovi (2) a personálna bibliografia Ľuda Ondrejova (1).  

Mnohé z prameňov uchovali Ondrejovove autentické  výpovede, 

úvahy či  polemiky s dobovou literárnou kritikou. Napríklad:  Poznámky 

o cítení a myslení zvierat (1932), Anketa o poézii (1934), Čemické letovisko 

(1934), Rozpomienky na Samka Cambla (1935), Záhadný prípad na 

Ďumbieri (1935), Ako píšeme cestopisy pre mládež (1936), O Zolovi 

Palugyayovi (1936), Utrpenie knihy a jej autora (1936), Zolko Palugyay je 

mŕtvy (1936), Ako som písal Zbojnícku mladosť (1937), Čím nám je 

Timrava? (1937),  Hory umierajúcich básnikov (1937), Ako som prišiel na 

myšlienku napísať román Jerguš Lapin (1937/1938), Dieťa a kniha (1938), 
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Prečo nepíšeme divadelné hry (1938), Ustúpili sme... (1939/1940), O sebe 

(1940), O roku 1940 (1941), Slovo o letectve (1941), Ako som začal písať 

(1947), Odpoveď na anketu Tri otázky spisovateľom (1949),  Lykožrúty 

(1952), O  umeleckosti a literatúre (1955), Všedný životopis (1961). Zo 

zachovaných rozhovorov s Ľudom Ondrejovom sme sa dozvedeli, čo 

najintenzívnejšie pôsobilo na autorove city a priviedlo ho k literárnej tvorbe 

pre deti a mládež. 

Význam ohlasov iných osobností na Ľuda Ondrejova a jeho tvorbu 

pre deti a mládež vidíme v tom, že sa pre nás stali svedectvom akceptovania 

spisovateľa za jeho života. Zaznamenali sme ohlasy na Ľuda Ondrejova z 

radov čitateľskej verejnosti a  prvé odozvy od autorov formujúcej sa literárnej 

kritiky o detskej literatúre. V tomto smere sme sa opierali predovšetkým 

o svedectvá: 

 jeho blízkych priateľov a známych – E. Benčík, 1956; V. Bobocká, 1956; 

J. Bodenek, 1958; L. Dedinská, 1961; M. Hysko, 1938, 1961;  M. 

Chorváth, 1936, 1936/1937a, 1936/1937b, 1938/1939,  1940/1941, 1947; 

A. Matuška, 1950, 1956; R. Moric, 1956; A. Mráz, 1934a, 1934b, 1937; 

L. Mrázová, 1932, 1937; J. Poliak, 1954, 1956, 1957a, 1957b, 1960a, 

1960b, 1961; V. Reisel, 1958; J. Špitzer, 1962; J. Štítnická, 1962;  

 dobových osobností – Š. Bednár, 1937/1938; J. Benko, 1936; O. Čepan 

– D. Chrobák, 1949; Z. Dančová, 1938;  V. Dostálová, 1956;  M. 

Foltin, 1949/1950; A. Hájková, 1961;  L. Hanus, 1936;  J. Hložka, 

1934; A. Hysková, 1956; D. Chrobák – O. Čepan,  1949; M. Ivanka, 

1956; Z. Klátik, 1961; M. Kováč, 1958, 1961a, 1961b; J. Marták, 

1936a, 1936b, 1936c;  S. Mečiar, 1935/1936, 1936, 1936/1937; J. 

Mistrík, 1949; E. Murgaš, 1958a, 1958b; J. Oravec, 1956; E. Pauliny, 

1940; M. Pišút, 1960; Š. Pleško, 1933; R. Jaroušek, 1942; P. Kocka, 

1935/1936, 1936a, 1936b; V. Kochol, 1961; I. Kupec, 1956; J. Sedlák, 
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1942; A. Schuster, 1958; J. Štefánik, 1938; M. Štechová, 1932; F. 

Tenčík, 1957; B. Ujček, 1956; Z. Vavřík, 1956; F. Votruba, 1947; E. 

Weidler, 1959, 1961a, 1961b; J. G. Žatkuliak, 1948/1949.  

 anonymných autorov (38 odkazov). 

V súbore dobových bibliografických odkazov na Ľuda Ondrejova sa 

nenachádzajú priame svedectvá Ondrejovových rodinných príslušníkov.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10


