
DOBOVÉ POHĽADY NA OSOBNOSŤ ĽUDA ONDREJOVA 

 

 „Každý človek má určité záľuby – zberá sa na určité povolanie 

v živote. Určitá záľuba prešla do krvi, ako životom kráča od detstva, od 

mladosti. Prešlo mu do krvi všetko, čo súvisí s týmito jeho predstavami, 

povedal by som belasým vtákom, ktorý je ďaleko pred ním a on ho naháňa.“

    

                 Ľudo Ondrejov 

 

 „Môj život nie je ani zaujímavý, a napokon ani nie dôležitý,“ píše 

Ľudo Ondrejov v autobiografii Všedný životopis (1961, s. 65 – 68). 

Domnievame sa, že autorova neobyčajná skromnosť má korene v sociálnom 

postavení rodiny, v ktorej vyrastal a ktorá mu predurčila prežiť život 

obyčajného človeka. Ľudo Ondrejov napísal svoj vlastný životopis ako príbeh 

a vyrozprával v ňom tie životné udalosti, ktoré intenzívne vnímal, nazdávame 

sa, ako človek aj ako umelec. Z jeho životopisu sa dozvedáme, že silným 

zážitkom pre Ondrejova bolo detstvo prežité uprostred prírody po boku 

starostlivej matky, ktorá sa sama starala o rodinu. Pre Ondrejova to bola 

láskavá a obetavá matka, odmalička ho s ňou spájal úprimný  a nežný cit. 

Roky jeho bezstarostného detstva však rýchlo pominuli, lebo Ondrejov už ako 

dvanásťročný chlapec začína pracovať, aby pomohol matke uživiť rodinu, 

ktorú otec opustil. Vtedy mal Ondrejov jeden a pol roka. Detská fantázia, 

tajomnosť a predstavivosť mu pomáhali vytvárať portrét otca, ktorého 

Ondrejov poznal iba z rozprávania iných. V tvrdej práci už v detstve 

nadobúdal silné sociálne cítenie s chudobnými a  tvrdo pracujúcimi ľuďmi, ale 

aj odpor k  bohatým a civilizačnému svetu. Uvedené vlastnosti sa stali trvalou 

charakteristikou Ľuda Ondrejova v dospelom veku. Na potvrdenie nášho 

konštatovania sme využili aj nasledujúce literárnohistorické zdroje.  
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Ľudo Ondrejov sa narodil 19. októbra 1901 v obci Slanje pri 

Varaždíne v Juhoslávii, ale svoje detské roky prežil na strednom Slovensku 

v chudobnej dedinke Kostiviarska pri Banskej Bystrici (ALU SNK v Martine). 

Z jednej strany ju chránili hory, z druhej strany lákalo pohľady vypínajúce sa   

mesto.  Príroda sa stala veľkou Ondrejovovou láskou – spoznával ju od útleho 

detstva a obdivoval jej prirodzené zákonitosti. Potvrdzujú to aj spomienky J. 

Poliaka, podľa ktorého Ľudo Ondrejov „v zhode so svojím mentálnym 

založením už od detstva bytostne zrástol so starou dedinou  a so  životom  na  

horských  výšinách“  (1960a,  s. 149). 

V Ondrejovovom vedomí, čo potvrdzuje i  autorov rozhovor s L. 

Dedinskou, bolo obdobie detstva trpko poznačené skúsenosťou s tvrdou 

prácou. „Prvá moja práca bola na veľkej tehelni. Robota na hline bola pre 

chlapov. A ja som mal iba okolo dvanásť rokov. Rástol som veľmi rýchle, 

takým chlapcom hovorievali, že sú vyhúknutí, preto ma zaradili k robote 

chlapskej a dali mi aj chlapskú plácu. Ale musel som vstávať ráno o štvrtej. 

Robili sme denne štrnásť hodín. Prichádzal som domov ukonaný a slabý pre 

nedostatok výživného jedla. Bola to dobrá príprava pre tuberkulózu. A  to 

nielen u mňa, ale i u všetkých chlapcov môjho veku, ktorí rovnako chodievali 

so mnou z našej dediny robiť na tehelňu. Veľkým sviatkom nám bývala sobota, 

keď sme robili len do dvanástej a dostali sme výplatu. Naše ustarostené matky 

čakali na nás neďaleko tehelne, aby sme im odovzdali svoje zárobky. Potom sa 

išlo nakupovať po mestských obchodoch: niekoľko kíl múky, niečo cukru, 

chlieb i trochu masti, aby nákup vydržal celý týždeň.  Nuž tak sme  si  žili  a  

 spomínam  to  preto,   aby  ste  videli,  že  som  naozaj  bol  s prírodou 

zrastený“ (1961, s. 181). Podobné spomienky na toto obdobie uvádza Ľudo 

Ondrejov aj vo Všednom životopise:  „Robota tvrdá, ale bohatá na skúsenosti 

a znamenitá ako príprava do života. Kto v nej obstál, ak len neochorel na 

pľúca, nemusel sa už potom báť podujať na akúkoľvek prácu“ (Ondrejov, 
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1961, s. 67). Ondrejov sa z existenčných dôvodov nevyhýbal nijakej práci – 

chodieval kosiť trávu bohatým gazdom za kúsok stravy a po prvej svetovej 

vojne sa ako sedemnásťročný mládenec dal zverbovať do akejsi gardy na 

udržiavanie poriadku, lebo tam platili dosť vysoký žold a zabezpečovali 

jednoduchú stravu.   

To boli začiatky Ondrejovovej cesty poznávania skutočného 

života, naplneného na jednej strane smutnými obrazmi biedy a na strane 

druhej obrazmi bohatstva a záhaľky. Také poznanie bolo v protiklade s jeho 

prírodným zmýšľaním. Čím viac sám na sebe spoznával príkoria chudobného 

života, tým viac sa jeho myseľ zaoberala životom zbavenom bezprávia. Sám 

Ľudo Ondrejov sa o tomto období vyjadril, že potreboval „popremýšľať 

o tom, aký je náš život neradostný, čo je nespravodlivé v ňom, a povedať to 

ľuďom naplno“ (1925, s. 5). 

 Na pozadí ťažkého detstva Ľudo Ondrejov vnímal súdržnosť 

dedinského prostredia, v ktorom sa uchovávali starodávne zvyky a tradície, 

úprimné ľudské vzťahy a spätosť človeka s prírodou, v ktorej aj „vrchovskí 

konzervativci boli náklonní vzdať sa všetkých výdobytkov civilizácie, len aby si 

mohli žiť po svojom“ (Poliak,  1960a, s. 149).  J. Poliak charakterizoval 

Ondrejova ako človeka veľmi senzibilného, presiaknutého „skrz-naskrz 

životnými pocitmi vrchovského ľudu. Kraj a príroda jeho detstva ovplyvnili ho 

natoľko, že ako človek, obdarený mocnou básnivosťou a rozprávačským 

umením, stal sa tlmočiteľom bolestí, nádejí a túžob spolurodákov“ (1960a, s. 

149).  

Pobyt Ľuda Ondrejova v slovenskom meste Martin poznačili ďalšie 

osobné a spoločenské tragédie (hlad, bieda a nezamestnanosť v dôsledku 

svetovej hospodárskej krízy,  tiež nástup fašizmu v Nemecku). Na mladého 

spisovateľa, plného životného entuziazmu, doľahlo nielen sklamanie 

z neutešenej spoločenskej situácie, ale aj trpké životné skúsenosti – bolestne 
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prežívané sklamanie z nešťastnej lásky k detvianskej deve Zlatici i hlboký 

smútok za zosnulou milovanou matkou. Pre Ondrejova, človeka bytostne 

spätého s prírodou, so životom vo vrchárskej dedine, ktorý veľmi citlivo 

vnímal a hodnotil svet očami svojich vrchárskych krajanov, to znamenalo 

narušenie harmónie vnútorného a  vonkajšieho sveta. V obdobiach 

citového rozpoloženia hľadal emotívnu útechu v nefalšovaných obrazoch 

dedinského prostredia.  

V tejto súvislosti sa s obdivom vyjadril napríklad o slovenskej 

spisovateľke B. S. Timrave, o ktorej pri príležitosti jej sedemdesiatin autor 

napísal: „Už ako mladým sa nám prihovárala najkrajšou rečou ľudu, 

stvárnenou a povznesenou do umeleckej formy. Kedykoľvek pomyslíme na ňu, 

zjavujú sa nám charaktery jej postáv, ktoré majstrovsky vykresáva 

z najtvrdších skál v svojich spisoch. Vidíme dedinu, nefalšovanú a pravdivú, 

ako ju len prenikavé oči talentu zachytiť môžu. Starý večný zákon dediny, 

nezlomnú jej morálku a vrodený jej jemnocit postavila nám pred oči v mocnej 

skutočnosti. A čo je najvzácnejšie: našla a na dlani nám ukázala to 

nepoškvrnené, nevinne dobré a neskazené srdce dediny. Tým nám je Timrava, 

doteraz nedocenená“ (Ondrejov, 1937,  s. 265). 

Vzťah k  slovesnému umeniu podľa nášho názoru začal Ľudo 

Ondrejov nadobúdať počas štúdia na meštianskej škole chlapčenskej v Banskej 

Bystrici, kde na dvanásťročného chlapca veľmi citlivo zapôsobil jeho učiteľ 

Ján Halmoš (Hromada). Ondrejov si naňho spomínal aj neskôr a tvrdil o ňom, 

že „pekne hovorieval žiactvu o poézii“ (ALU SNK v Martine).  

Po presťahovaní z Martina do Bratislavy v roku 1937 bolo Ľ. 

Ondrejovovi súdené zažiť spoločenské nepochopenie a najmä zmarenie 

ambícií založiť si vlastné nakladateľstvo, v ktorom by vychádzali jeho knihy i 

diela iných autorov. Ľuda Ondrejova v tom čase trápili aj zdravotné problémy 

– trpel mnohými  chorobami (tuberkulóza, žalúdočné vredy, ischias, alergický 
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ekzém, svalová atrofia). Zároveň ťažko prežíval  ochrnutie a smrť svojej 

manželky, detskej spisovateľky O. Harmanovej. Počas svojho pobytu v 

Čiernom Balogu si na ňu zaspomínal: „Keď sa ja cítim dobre, ľúto mi je 

mojich detí a priateľov, že nie sú so mnou, aby zažívali také isté uspokojujúce 

pocity. Myslím v taký čas aj na nebohú ženu a ľutujem, že umrela. Mohla – 

myslím si – žiť napríklad teraz tu vedľa mňa, vidieť hory a potoky, spať 

v drevenej teplej chate na dobrej posteli pod znamenitými prikrývkami 

a vnímať uzdravujúce   ticho   a  pokoj   čiernohronských   lesov.  Často  sa  mi  

o  nej  sníva“ (Ondrejov, 11. 12. 1952, ALU SNK v Martine). Chorého Ľuda 

Ondrejova doopatrovala a o výchovu jeho detí  sa starala Štefánia 

Ambróziová, s ktorou sa krátko pred smrťou oženil (ALU SNK v Martine). 

Dobový portrét Ľuda Ondrejova súvisí aj s jeho aktívnou účasťou 

v partizánskych bojoch počas SNP, kde napriek podlomenému zdraviu dáva 

najavo svoj rozhodný odpor proti fašizmu a násiliu (ALU SNK v Martine).  

Sociálna bieda po prvej svetovej vojne a hrozba druhej svetovej vojny 

ešte viac vystupňovali Ondrejovovo sociálne cítenie, zmysel pre 

spravodlivosť, súcit s biednymi a utláčanými, ale posilnili aj jeho 

neobyčajný vzťah k prírode a jej krásam, o ktorých dokázal snívať a veľmi 

citlivo a poeticky písať po celý život. Prostý ľud a jeho prirodzené práva sa 

stali dobrovoľným krédom života Ľuda Ondrejova. Ako začínajúci básnik 

v zamyslení o poslaní básnika v Ankete o poézii potvrdzuje platnosť tohto 

kréda aj pre svoju literárnu tvorbu: „Funkciu poézie ponímam príliš vážne, než 

aby som ju mohol stavať povedľa náhľadov, že je to hra, alebo že má slúžiť len 

vyvoleným. Poet je mluvčím svojho ľudu, svojej doby. Je zástupcom ľudu, ktorý 

tlmočí jeho cítenie, jeho žiadosti, zlosť, vášeň, smútok i radosť. Volá po 

náprave,  keď je toho treba,  teší sa so svojimi zároveň“ (1934, s. 4). 

Ondrejovovým spisovateľským presvedčením bola zásada: „Píš prostučko, ako 

keď sa rozprávaš s roľníkom na poli. Hovor za toho človeka tak, ako Sládkovič 
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v Maríne hovoril za šľachetného milovníka svojej doby, a poézia nebude ti 

problémom“ (1934, s. 4).  

Na ľudskosť a hlboké sociálne cítenie Ľuda Ondrejova reagoval E. 

Murgaš slovami: „Chápe a oceňuje človeka podľa oblúka, ktorý zakresľuje 

nezničiteľná a nepotlačiteľná túžba  po voľnosti, že svoj hlboký súcit 

k poníženým nenecháva ani na chvíľu utonúť v bezmocnej sentimentalite, ale 

za horúca kuje z neho zbraň pre boj za sociálnu spravodlivosť “ (1958, s. 4). 

Takmer na sklonku Ondrejovovho života J. Poliak hovorí: „Ondrejov znovu 

a znovu prebúdza v ľuďoch radosť zo všedných vecí života a prírody, z kvietka, 

z letu oblakov, z oslepujúcej beloby snehu, z úprimného a verného 

kamarátstva, z lásky materinskej a synovskej. Vždy bude bojovať za to, aby sa 

v ľudskom žití povážlivo nenarušila rovnováha medzi intelektom a citom, 

mozgom a srdcom“ (1960a, s. 155). Aj v liste Ondrejovovej priateľky Haritiny 

Guetchevovej nachádzame podobné konštatovanie:  „Ľudo Mistrík Ondrejov, 

milý človek, dobrý človek, zaujímavý človek! Chrabrý partizán, spisovateľ-

románopisec, silný duch, citlivá duša! Bohém, lumpár, ktorý má rád len svoje 

deti na svete. Čo mám ešte povedať, nie je to dosť!“ (z rukopisu z dňa 17. 5. 

1947, ALU SNK v Martine).  

Na prepojenosť Ondrejovovho osobného života s literárnym 

symbolicky poukazuje aj výber autorovho umeleckého pseudonymu: 

Ondrejov (pripomenieme, že vlastné meno spisovateľa je Ľudovít Mistrík). 

Tajomstvo pseudonymu odhalil V. Reisel pri rozhovore so spisovateľom 

takmer na sklonku jeho života. Vtedy mu Ľudo Ondrejov prezradil: „Môj otec 

bol Ondrej. Ja som jeho syn“ (1958, s. 7).  Ondrejov spomína na svojho otca aj 

v úvode svojho Všedného životopisu: „Mal som jeden a pol roka, keď mi otec 

odišiel do Ameriky. Hovorí sa, že dieťa si pamätá neobyčajné udalosti, 

súvisiace s jeho životom, asi od tretieho roku svojho veku, no ja sa pamätám 

ešte i na to, keď ma otec pojal za ruku, viedol hore kopcom do hustej kružiny 
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a ukázal mi vtáčie hniezdo so štyrmi mláďatami. Aké to boli vtáčatá, neviem, 

lebo vtedy som ešte bohatý svet vtákov nepoznal. Len to viem, že vtáčatá boli 

nasivasté a jedno z nich som si chcel vziať. Ale otec to nedovolil“ (1961, s. 65).  

Z autobiografie Ľuda Ondrejova sme sa dozvedeli, že jeho básnické 

začiatky poznačila prvá láska. Potvrdzuje to aj v článku Ako som začal písať: 

„A predsa to boli oči dievčaťa, o ktorých som písal prvý raz. Boli krásne, 

hnedozlaté, pre mňa hlboké ako more, s výrazom oddanosti a pokory. Písal 

som o nich mnoho, azda niekoľko zväzkov. A preto, že som ich stratil, zničil 

som všetky vyznania o nich a sľúbil som si, že sa k téme lásky nikdy viac 

nevrátim. Dnes som porušil tento svoj sľub: vraciam sa k tým očiam, ktoré mi 

nedali spávať“ (1947, s. 1423).  Z rozhovoru autora s L. Dedinskou vyplýva, 

že jeho prvé básnické  pokusy ovplyvnilo aj iné náhodné stretnutie 

s neznámym dievčaťom, ktoré ho požiadalo, aby mu niečo napísal do 

pamätníka. „Nevedel som o tom, že existujú príručky, z ktorých si možno 

vypísať veršíky zvlášť uspôsobené pre pamätníky dievčat. Nuž za mesačnej 

májovej noci sadol som si k petrolejovej lampe a celý nový pamätník som 

zapísal od prvej strany po poslednú jedinou básňou o májovej noci. Nebola 

v nej láska k dievčaťu, ale spev o zelených lúkach, stromoch, o svite mesiaca. 

A vtedy som mal asi 17 rokov“ (1961, s. 180). 

K tvorbe iných spisovateľov pristupoval Ľudo Ondrejov s úctou 

a pochopením. Veľké rozhorčenie mu spôsoboval ľahostajný vzťah 

bezohľadných čitateľov ku knihám. V článku Utrpenie knihy a jej autora 

Ondrejov objasňuje, za akých ťažkých okolností píšu spisovatelia knihy, akou 

zložitou cestou prichádzajú knihy na svet a aká neúcta zo strany niektorých 

čitateľov ich napokon čaká. Ondrejov v závere vyslovil želanie, aby takí 

čitatelia, „keď už knihu neprijmú, vrátili ju bez urážlivých poznámok. Veď 

nemajú s ňou nijaké trovy ani nijakú robotu“ (1936, s. 1 – 2).  
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V osobnosti Ľuda Ondrejova pozorujeme neobyčajnú solidaritu so 

spisovateľmi, ktorých od písania neodradila ani nepriaznivá finančná situácia. 

Trápilo ho len, že autori sa tak málo venujú dramatickej tvorbe. Zároveň si 

uvedomoval, že navštevovať divadelné predstavenia ako zdroj inšpirácie si 

mohol dovoliť málokto. Aj v tejto súvislosti Ondrejov vyslovil želanie, aby 

„divadlo ponúklo voľný vstup všetkým činným spisovateľom na všetky svoje 

predstavenia, investícia na ich vstupnom by sa iste mnohonásobne rentovala“ 

(1938, s. 12 – 13). Spisovatelia podľa Ondrejova totiž pre svoju dramatickú 

tvorbu potrebujú aj osobný kontakt s divadelným obecenstvom. Ľudo 

Ondrejov sa prejavil ako humánne zmýšľajúci spisovateľ, keď z dôvodu 

biednych životných podmienok svojich kolegov dožadoval sa pre všetkých 

nevyhnutnej pomoci zo strany štátu: „Potrebujeme štátny plat, ako ho majú 

spisovatelia v iných pokrokových štátoch – ako pomoc čiastočnú. Lebo je 

jasné, že len vtedy možno od spisovateľa žiadať splnenie povinností 

pokrokového literáta, keď ho i pokrokove vystrojíme. Kým sa to nestane, našu 

literatúru budú zatláčať najdrobnejšie starosti“ (1949, s. 270). 

 

Umelecké napredovanie Ľuda Ondrejova pozitívne ovplyvnili jeho  

stretnutia s  výnimočnými osobnosťami: predovšetkým so Samuelom 

Cambelom, Štefanom Krčmérym a Rudolfom Klačkom, ktorí rozpoznali 

v jeho tvorbe literárny talent, obdivovali ho a podporovali. Ľudo Ondrejov 

k nim po celý svoj život prechovával mimoriadny vzťah. Za osudové pre Ľuda 

Ondrejova môžeme považovať stretnutie so spisovateľom S. Cambelom 

v Slovenskej Ľupči, kde Ondrejov istý čas pracoval ako úradník. On ako prvý 

pozoroval u Ondrejova literárne ambície. V článku  Rozpomienky  na  Samka  

Cambla  si autor  spomína, ako mu ukázal svoju báseň „o mesačnej noci, 

o vílach na kvetnatých lúkach, o mládencovi, ktorý večne za nimi uteká“ 
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(Ondrejov, 1935, s. 2 – 3). S. Cambel sa prejavil ako náročný kritik, ale 

súčasne prispel k rozvíjaniu Ondrejovovho básnického talentu. 

 V článku Ako som začal písať si Ľudo Ondrejov spomína aj na svoje 

prvé stretnutie so Š. Krčmérym, redaktorom Slovenských pohľadov, ktorý mu 

uverejnil báseň o Detvanovi. Vtedy Ľudo Ondrejov povedal, že sa skončila 

prvá etapa jeho literárnych pokusov (1947, s. 1423). Š. Krčmérymu vďačí 

Ondrejov za pozvanie do martinského kultúrneho centra a návrat do literatúry, 

ktorej sa z existenčných dôvodov nemohol venovať.  

A tak Ľudo Ondrejov začal písať nielen verše o matke „zavrel som 

sa do izby, a kým vonku podúval jesenný vietor a šuchotalo lístie stromov, 

myslel som na svoju matku, ktorá mi bola umrela. Rozprával som sa s ňou...“ 

(Ondrejov, 1947, s. 1424),  ale aj prvé knihy pre mládež. Pri písaní 

a publikovaní mu  pomáhal Rudolf Klačko, tajomník Matice slovenskej v 

Martine, zakladateľ časopisu Slniečko a edície kníh pre deti Dobré slovo. 

Ondrejov si naňho takto spomínal: „Ako znamenitý znalec jazyka školil ma 

a pričinil sa o to, aby som sa stal i autorom pre mládež. Nekonečne trpezlivý 

a svedomitý opravoval, brúsil, preštylizoval moje rozprávky a tešil sa úprimne 

každej práci, ktorá takto prešla cez jeho ruky. Robil to nielen so mnou,  ale 

s mnohými  autormi  tejto literatúry  v tom čase“  (1947, s. 1424).   

Martinské prostredie, martinská atmosféra a Ondrejovove 

martinské priateľstvá podnecovali autorovu umeleckú tvorivosť. Prispeli 

k tomu stretnutia a zážitky s Ondrejovovými dobrými priateľmi. Patrila k nim 

aj rodina Čemických, ktorá sídlila neďaleko Liptovského Mikuláša. Tu sa 

autor v lete stretával s Milošom Bazovským, Zolom Palugyayom a inými. 

Spoločne prežívali nezabudnuteľné chvíle, keď si spievali slovenské pesničky, 

recitovali básne slovenských básnikov, rozprávali príhody, ale sa aj člnkovali, 

chytali ryby či obdivovali krásy prírody. Toto miesto, kde cítili    

„bezprostrednú   úprimnosť   a   dobrotu,“    nazývali  „kútikom   dobrej   vôle“ 
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(Ondrejov, 1934, s. 2 – 3). O to bolestnejšie Ľudo Ondrejov prežíval stratu 

jedného zo svojich najlepších priateľov, akademického maliara Zola 

Palugyaya, ktorý zahynul na Ďumbieri za záhadných okolností. Ľudo 

Ondrejov ho charakterizoval ako človeka, ktorý „mal rád všetkých ľudí, 

známych i neznámych, mal primnoho lásky v sebe, ako priateľ bol jeden z tých 

málo ľudí, ktorí sú na priateľstvo predurčení, tešil sa zo šťastia a radosti iných 

ľudí.  V spoločnosti sa ukazoval  ako opravdivý umelec. Sálalo z neho to 

zvláštne čaro. Hovory so Zolkom bývali nám všetkým posilou pre budúce dni. 

Zolko bol naším maliarom a naším najlepším priateľom “ (1935, s. 2 – 3). Aj 

tieto slová spisovateľa Ľuda Ondrejova svedčia o jeho ľudskosti, o jeho 

hlbokom a úprimnom vzťahu k človeku – priateľovi, na ktorého nedokázal 

nikdy zabudnúť.   

Do okruhu blízkych priateľov Ľuda Ondrejova patril aj známy 

slovenský  básnik  Vladimír Roy, ktorého navštívil počas liečebného pobytu 

vo Vysokých Tatrách, netušiac, že už zomiera. (Tu sa v tých časoch liečili aj 

svetoví básnici  J. Wolker a E. Ady.) Ondrejov sa ho snažil obveseliť a dodať 

silu k životu svojským spôsobom, prostredníctvom poézie E. Adyho, ktorého 

obidvaja obdivovali. Po Royovej smrti Ondrejov napísal: „Umieranie je iste 

ťažké podstúpenie. Mnohí, i najsilnejší, rozhodnú sa umrieť, ale keď sa blížia 

útrapy posledného zápasu, radi by ich odložili i za cenu najväčších obetí, 

najväčšieho sebazaprenia. Tak to bolo i s naším chorým básnikom. Ešte raz 

chcel premôcť v sebe živly, ktoré ho ničili, pod tlakom strachu pred smrťou; 

utiekal sa liečiť do Tatier znova s mocným odhodlaním, že bude žiť, ako liečba 

predpisuje. Ale už bolo neskoro. Umrel on v Tatrách, v horách umierajúcich 

básnikov, a dobojoval svoj  boľavý  zápas  s mocným   Prakajanom“  (1937,  s. 

45 – 48).     

 Počas pobytu v Martine Ľudo Ondrejov býval v dome Želmíry 

Jesenskej na ulici Ambra Pietra. V tejto rodine našiel porozumenie a rodinné 
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zázemie. Dňa 15. 1. 1962 Ondrejov zasiela svoje posledné verše Posedenie s  

pekelníkom a spomienkový list jednej z dcér – Milotke Jesenskej, tú si azda 

najviac obľúbil: „Mal som zostať v Martine, ale pomery boli také, že som 

nemal pravidelné príjmy. Bol som Vám dlžen a preto musel som sa pohnúť 

z miesta; ísť do Bratislavy a pokúsiť sa  o pochybné šťastie. Mohol som žiť 

u Vás a neodísť. Mal som Vás rád a turčianske hory mi boli rajom na zemi. 

Bola si mi ako moje dieťa a všetkých som vás mal úprimne rád. Škoda, že som 

musel od Vás odísť“ (ALU SNK v Martine).   

Na ľudskom a umeleckom charaktere Ľuda Ondrejova sa 

podpísali bežné  i mimoriadne okolnosti v jeho živote od útleho detstva až po 

starobu,  jeho najbližší príbuzní, ale i ľudia, s ktorými sa stretával, miesta,  kde 

sa istý čas pohyboval a žil, neľútostný svet civilizácie, z ktorej unikal. 

A predsa najsilnejšie puto ho viazalo k domovu, prírode, obyčajnému ľudu a 

jeho tradíciám. Práve ľudové umenie považoval aj sám Ľudo Ondrejov za 

nevyčerpateľný zdroj tvorivej inšpirácie pre svoju umeleckú tvorbu. Ono ho 

priviedlo k vlastnej literárnej metóde i  k  vypestovaniu svojského 

rozprávačského talentu. Ľudo Ondrejov o tom referoval v diskusnom 

príspevku O  umeleckosti v  literatúre  na konferencii Z problémov súčasnej 

slovenskej literatúry pre mládež: „Spisovateľ zbiera všetko, čo potrebuje pre 

svoju tvorbu. Teda zbiera všetko, čo je schopný pojať svojím citom – čo mu je 

cudzie, to nezbadá. Ale čo vie prežiť dnes svojím citom, to sa  môže potom 

v jeho tvorbe odraziť v umeleckej forme. Najkrajšie, najmarkantnejšie 

príklady, človek nájde v ľudovej tvorbe. Spisovateľ, pravda, nemôže ísť medzi 

ľud a zapisovať jeho reč. On to musí naštudovať a nepoužiť ju doslova tak, ako 

ju používa ľud, ale ju pretaviť a nadniesť.  Teda v umelcovej tvorbe je 

potrebná absolútna úprimnosť a tá najväčšia láska k pravde“ (1955, s. 8).  

 Ondrejovov obdivovateľ a znalec jeho tvorby J. Poliak vidí 

výnimočnosť Ondrejovových kníh pre mládež práve v tom, že ich autora 
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„duchovne formovali viac zbojnícke balady, lesné zákutia, spev vtáctva, hudba 

fujár a ovčích liatovcov, než kultúra školská a knižná“ (1960a, s. 149). Ľudskú 

i umeleckú jedinečnosť slovenského spisovateľa Ľuda Ondrejova výstižne 

charakterizoval Ondrejovov súčasník a obdivovateľ A. Matuška slovami: 

„Ľudo Ondrejov je natoľko národný, ľudový a slovenský, je natoľko svoj a náš 

číry a čistý rozprávač“ (1956, s. 4). Aj podľa J. Poliaka si Ľudo Ondrejov 

zaslúži označenie národný a ľudový básnik, lebo „celou svojou bytosťou, 

náplňou, duchom i výrazom svojej tvorby  je zrastený s ľudom, s jeho túžbami 

a sociálnym vzdorom, započúvaný do jeho slovesného umenia“ (1957, s. 71– 

73). O Ondrejovovom citlivom a vnímavom prístupe k ľudu a ľudovému 

umeniu svedčia aj jeho vlastné slová: „Ľudová speváčka spieva pieseň do 

rozhlasu, ako trhala rozchodník, keď sa rozlúčila s milým. Pieseň zložil ľud, 

ktorý svoju lásku ku kvetom neoddeľuje od života. Miluje ich dravo – popri 

živote a práci – cez priestory času. Preto i jeho pieseň o nich je naveky pekná 

a trvanlivá, ako je trvanlivá i jeho láska k životu a kvetom“ (ALU SNK 

v Martine).  

 Ľudo Ondrejov dokázal zaujať nevšedným básnickým 

a rozprávačským talentom. Literárna tvorba nebola pre neho „nikdy len 

vecou remesla a spoločenského uplatnenia. Ňou sa oslobodzoval z prívalu 

smútku alebo zúfalstva, ňou sa vyznával zo svojej viery, túžob a snov, ňou 

buričsky protestoval proti všetkému, čo podľa neho ľudský život zmrzačuje. 

Cíti sa byť tlmočníkom pocitov a túžob ľudí a kraja, v ktorom vyrástol a ktorý 

ho formoval. Po celý život a v celej svojej tvorbe – ako máloktorý spisovateľ – 

zostal ľudovým človekom, vrchárom, umelcom, ktorý pociťoval na sebe 

v znásobnenej miere údery a krivdy svojich rodákov.“ Ondrejovovo dielo nesie 

„výraznú pečať individuality tvorcu, ktorý v spleti ideových prúdov 

a umeleckých smerov vždy zostal sebou samým“ (Poliak, 1956, s. 407). Aj 

slovenská spisovateľka Margita Figuli sa pozerala na Ľuda Ondrejova ako na 
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výnimočného človeka i umelca a vysoko si cenila jeho umelecké 

majstrovstvo: „Ako zázračne podobné sú myšlienky naše. Tie isté utkvelé 

predstavy, tie isté výrazy. Ibaže – Vám plynú slová lahodne, ľahko a moje tlačí 

balvan. Nemôžem hovoriť. Kedykoľvek som Vás stretla, vždy sa mi zdalo, že 

mám Vám  za čosi poďakovať – ale nevedela som začo. Dnes som si to 

uvedomila. Povďačná som Vám, že vyslovujete to, čo mne sa vysloviť nedá“ 

(z rukopisu  9. 3. 1936, ALU SNK v Martine).  

 

 V sledovanom časovom období 30. – 60. rokov 20. storočia sme 

využili všetky dostupné archívne materiály na zmapovanie podstatných 

okamihov v živote Ľuda Ondrejova.  Keďže práve motív detstva a prírody sa 

opakovane vyskytovali vo viacerých zdrojoch,  usudzujeme, že zohrali 

mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní  ľudskej i umeleckej osobnosti Ľuda 

Ondrejova a prispeli k neformálnemu dobovému pomenovaniu spisovateľa ako 

„básnika detstva a prírody“ (Poliak, 1960a, s. 149). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23


