
NOVODOBÉ POHĽADY NA OSOBNOSŤ ĽUDA ONDREJOVA 

 

„Naše doterajšie vedomosti o životných osudoch Ľuda Mistríka – 

Ondrejova sú prinajmenšom veľmi medzerovité, viaceré obdobia života 

nemáme dokumentárne doložené.“      

                Augustín Maťovčík 

 

 Napriek dlhoročnému bádaniu sa A. Maťovčíkovi nepodarilo vytvoriť 

komplexný dokumentárny materiál o biografii Ľuda Ondrejova. Autor je 

presvedčený, že až ich odhalením by sme mohli získať „čo najplastickejšiu 

predstavu o reálnom portréte človeka a legendárnej postave veľkého majstra 

slova“ (1980b, s. 46 – 47). Aj podľa J. Poliaka „genéza Ondrejovovej 

umeleckej osobnosti nie je ešte podrobne preskúmaná a nie sú zistené ani 

všetky jej inšpiračné pramene a literárne zdroje“ (1980, s. 27).   

 

 Ako prvé sme skúmali tie pramene z druhej polovice 20. a začiatku 

21. storočia, ktoré po smrti Ľuda Ondrejova v spomienkach na spisovateľa 

potvrdzovali známe okamihy z jeho života, prípadne ich objasňovali v širších 

súvislostiach. Konkretizovali sme ich v nasledujúcich tematických oblastiach. 

 Detstvo prežité uprostred krásnej prírody  

Dom    Mistríkovcov     „často    býval    strediskom    detských     hier 

a chlapčenských zbojstiev. Boli to bezstarostné a nezabudnuteľné chvíle, ktoré 

sa hlboko vryli do citlivej  detskej duše  a  neskôr sa  vynárali  ako  živé obrazy  

radosti a šťastia“ (Maťovčík, 1986a, s. 20). Ondrejov miloval „potulky po 

okolitej prírode, poskytujúce zvedavému chlapcovi tisícoraké zážitky 

z objavovania neznámych vtákov a zvierat, z tajov a záhad na veľkolepej scéne 

prírody“ (Poliak, 1980, s. 24). Odmalička bol veľkým obdivovateľom prírody. 

Pre Ondrejova bolo „ublížiť stromu či zvieraťu rovnako ťažkým previnením 
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ako ublížiť nevinnému človeku.“ V tomto kréde Ondrejov nachádzal 

harmonické spolužitie človeka a prírody. Ondrejovova láska k prírode 

a zvieratám bola spätá so silnými zážitkami v detstve. Príroda bola pre 

Ondrejova „ako azyl, do ktorého sa zvykol utiahnuť, keď podľahol smútku. 

Čítal knihy o prírode, o rastlinstve, o zvieratách a rybách. Pre lásku k prírode 

mu treba odpustiť zveličenia, že sa vedel rozprávať s vtákmi a inými zverami. 

Zveličenia, výmysel a fantastický let po vybájenom svete nemusia protirečiť 

pravde, ak ich žriedlom je láska k prírode, k zvieratám k človeku. Zveličoval, 

ale neklamal“ (Špitzer, 1962, s. 1). 

 Detstvo poznačené komplikovanými rodinnými pomermi 

„Svoje  detstvo prežíval  vo veľmi biednych pomeroch.  V tých  časoch 

nebola práca v Uhorsku dostatočne odmeňovaná. Preto sa otec rozhodol, že 

pôjde za lepším zárobkom do Ameriky. Bolo to asi v rokoch 1903 – 1904, tam 

však čoskoro na rodinu zabudol a na výžinu im nikdy nič neposlal. Opustená 

matka sa musela sama trápiť, aby deti vychovala. Pracovala u sedliakov za 

trochu obživy, aj staršie deti museli pomáhať, snažili sa zarobiť aspoň toľko, 

aby nehladovali“ (Mistríková, 1980, s. 41). Aj Ľudo ako chlapec skoro zakúsil 

ťarchu nádennej roboty za nepatrnú odmenu, na ktorú neraz trpko spomínal“ 

(Maťovčík, 1986a, s. 28).  O ťažkom detstve Ľuda Ondrejova hovorí aj A. 

Mráz takto: „Drevorúbačstvo a neúrodné hôrne lúky učili ho zápasiť so 

životom. No zároveň učili ho životnej múdrosti, dedenej z pokolenia na 

pokolenie“ (Mráz, 1962, s. 12).  

 Vzťah k matke  

A. Maťovčík  v  biografii  Ľuda  Ondrejova  uvádza,  že  spisovateľ  si 

neraz spomínal na rozprávanie matky, ktorá sa sama starala o výchovu 

siedmich detí. „Z  jej rozprávania si postupne utváral hmlistý obraz o osudoch 

rodiny, o matkinom trápení i o jej utajovanom žiali“ (1986a, s. 16). Podľa 

spomienok Š. Mistríkovej mal Ondrejov k svojej matke veľmi vrúcny vzťah a 
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ako jediný zo žijúcich detí sa o ňu postaral do posledných chvíľ jej života 

(1980, s. 42). Pre Ondrejova bola matka životná opora a istota. V umeleckých 

obrazoch matky Ľudo Ondrejov ukázal, že matka „nesie vo svojej duši čosi 

také pevné, čo nevytrhne z nej nijaká sila“ (Bodenek, 1980, s. 37).  

 Vzťah k tajomnej postave otca  

A.   Maťovčík   v  biografii   Ľuda   Ondrejova   uvádza,   že   malému 

Ondrejovovi chýbalo otcovo objatie, priateľstvo či pokarhanie. V podstate si 

ho ani nepamätal a  nikdy sa o ňom nedozvedel pravdu. Obraz otca Ondreja 

Mistríka bol v chlapcových predstavách zahalený tajomstvami, ktoré „chápal 

len nejasne a na základe často protichodných správ si utváral akúsi fantastickú 

až legendárnu predstavu o dobrom a zvláštnom človeku. Fascinovala ho 

predstava o otcovi ako o silákovi so zbojskou náturou, pre ktorú ho zabili 

zbojnícki kumpáni“ (1986a, s. 18 – 19). Ľudo Ondrejov najprv publikoval 

v Národných novinách pod pseudonymom Ľ. M. Ondrejovič, „z čoho mu 

neskôr vyšiel definitívny literárny pseudonym – Ľudo Ondrejov“ (Rezník, 

2001, s. 327).  Na tento okamih si zaspomínal Ondrejovov priateľ Fraňo 

Štefunka: „V tých časoch sa u nás začal rozvíjať motorizmus a žiadalo sa 

o ňom písať i v mladej slovenskej literatúre. Vtedy Matica slovenská vypísala 

súťaž na rozprávku zo života automobilizmu. Ľudo Ondrejov ju odoslal 

a dostal prvú cenu. Vtedy po prvý raz použil pseudonym ONDREJOV, po 

otcovi  Ondrejovi  a  už  si  ho  ponechal“  (Pazovský, 1971, s. 4).   

 Život a  vzťahy medzi ľuďmi na dedine 

J. Poliak  s  odstupom  času   znova  konštatuje,   že  zárodky   čistého 

naturelu Ľuda Ondrejova upevňovali v krásnom dedinskom prostredí 

starodávne zvyky a tradície a úprimné vzťahy medzi ľuďmi, ktorých existencia 

bola spätá so životom v horskej prírode. Nie div, že Ľudo Ondrejov „priam 

bytostne zrástol so životom vrchárskej dediny“ (1980, s. 24). Aj Ondrejovov 
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priateľ J. Bodenek sa domnieva, že spisovateľ „z týchto hlbokých prírodných 

a ľudových žriedel čerpal materiál pre svoju tvorbu“ (1980, s. 34).  

 Vplyv ľudového umenia 

J. Poliak  znovu   potvrdzuje   jeho  silný   vplyv  na   osobnosť   Ľuda 

Ondrejova. Podľa neho najmä povesti a  baladické piesne o zbojníkoch boli 

„základnou školou“ Ondrejovovej umeleckej tvorby (1970, s. 259). 

 Kontrast dedinského a  mestského prostredia 

Ľudo Ondrejov  sa vo  svojom osobnom  i umeleckom  živote podľa J. 

Poliaka štylizoval do postavy neúnavného hľadača „stratenej rovnováhy 

človeka, vytrhnutého zo svojho pôvodného zväzku s prírodou.“ J. Poliak si 

spomína na slová Ľuda Ondrejova: „Bez styku s ľudom a prírodou, ktorá okolo 

neho vyrastá, musel by som umdlieť vo svojej duchovnej oblasti. Človek-

vrchovec, ak zostúpi na dolinu, do civilizovaných miest, prepadne sa 

v prostredí mesta a roviny, pre ktoré on nenarástol a ktoré mu bolo a bude 

cudzie. V meste je život stratený pre ľudí nášho druhu“  (1980, s. 24). Ťažko 

znášal výdobytky modernej civilizácie, ktoré deformovali medziľudské vzťahy 

a uznávané hodnoty. Ondrejova znepokojovala „ohrozenosť ľudskej podstaty 

človeka: jeho manipulovateľnosť mechanizmami stechnizovanej spoločnosti, 

odcudzovanie sa ľudí prírode i sebe navzájom, nivelizácia citového života.“ 

Z tejto situácie Ondrejov hľadal východiská nielen pre seba, ale i pre iných, 

„hľadal ich tam, kde človek a ľudstvo žijú ešte svoj „nepoškvrnený“ vek – 

v detstve a prírode“ (Poliak, 1971b, s. 65). Podľa J. Bodeneka Ondrejov žil 

v polarizovanom svete, ale jeho voľba ako človeka i umelca bola jednoznačná: 

„pridať sa k ľudu, z ktorého pochádzal“ (1980, s. 34). Ondrejovova krajina 

detstva,  dedinka Kostiviarska, a neďaleká Banská Bystrica pôsobili na 

spisovateľa kontrastne, „protikladom hýrivo krásnej prírody a studeného 

mesta, ale aj protikladom pestrého života uprostred hôr a bezútešného 

živorenia vo vyprahnutom kamennom meste“ (Poliak, 1980, s. 23).  
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 Vzťah k  ľudu a  jeho právam 

23-ročný Ľudo Ondrejov  počas  pobytu  v  Banskej Bystrici  vstupuje 

medzi členov komunistickej strany (Maťovčík, 1980b, s. 51), lebo veril v ich 

boj „za práva zbitej chudoby“ (Števček, 1978, s. 51). Ondrejovovo odhodlanie 

brániť ľud a jeho práva potvrdzuje aj A. Maťovčík slovami:  „... na počiatku 

nehľadal východisko v úniku k literatúre, na počiatku bola chuť a príklon 

k revolúcii“ (1986a, s. 8). 

V   dňoch   5. 12. 1944 – 23. 3. 1945   sa   Ľudo   Ondrejov   zúčastnil 

Slovenského národného povstania ako prieskumník v partizánskej skupine 

Smrť fašizmu v oblasti Slovenská Ľupča – Baláže (Števček, 1978, s. 693). 

Počas SNP bol Ľudo Ondrejov zajatý v okolí Moštenice. Po prepustení opäť 

odchádza do hôr (Maťovčík, 1986a, s. 179). 

Podľa  spomienok   Štefánie  Mistríkovej   Ľudo   Ondrejov   počas  2. 

svetovej vojny  prejavil svoj odpor voči fašizmu a odhodlanie postaviť sa na 

obranu slovenského ľudu. Bolo to v roku 1944, keď sa v Martine začalo 

utvárať odbojové hnutie a s ním partizánske jednotky. Vtedy „s radosťou 

opustil Bratislavu a ponáhľal sa do Martina, aby sa spolu s inými odbojármi 

v SNP začlenil do boja proti okupantom. V horách medzi partizánmi strávil 

najhoršie zimné obdobie štyroch mesiacov. Z hôr sa vrátil na jar 1945. Bol 

krajne vyčerpaný, vyhladovaný a chorý na ischias“ (1980, s. 43).  

V  máji  1954  Ľudo Ondrejov   s  podlomeným   zdravím   absolvoval 

cestu po stopách SNP so slovenskými a českými spisovateľmi. V Martine si 

zaspomínali na časy protifašistického odboja. „Spomienkam nebolo konca 

kraja. Spomínal i Ľudo Ondrejov. Nemoc ho už vtedy klátila z boka na bok, 

ako víchor, keď sa opiera do statného dubiska, ale ešte vzdoroval 

a nepoddával sa“ (Petrovský, 1965, s. 191).     

 Odpor k vojne 

V   súvislosti  s  Ondrejovovým   odporom    k  vojne   sa   spája   jeho 
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správanie v noci z 27. na 28. novembra 1942. Zabávajúc sa v hoteli Národný 

dom v Martine Ľudo Ondrejov „v značne opilom stave debatoval so 

spolustolujúcimi a medzi rečou nadával na dnešné pomery. Často spomenul 

slovo Hitler a napokon povedal: Však my im ukážeme!“  (Števček, 1978, s. 

693). 

Ľudo Ondrejov ťažko znášal vojnové udalosti. Do pamätníka Ľudmile 

Reichlovej dňa 10. marca 1943 napísal: „Vojna nám zabraňuje tvoriť umenie, 

sklamáva nás a nedá nám myslieť na krásu. Sklamaní sme, že sme neosožili 

svetu, nenaučili ho žiť podľa našich želaní, tvorba umelcov ukázala sa 

naničhodnou, preto aj mlčíme. Ak voľakto v čase tom napíše čo i len vetu zo 

sveta veľkých krás, klame iných alebo sám seba“ (Maťovčík, 1986a, s. 177). 

 Literárne začiatky 

Na  prvé   literárne  pokusy   Ľuda  Ondrejova   si   spomína   Štefánia 

Mistríková, podľa ktorej autor začal literárne tvoriť v mladom veku. Ako 20 – 

21-ročný mal už zbierku básní v rukopise (1980, s. 42). Vstup mladého, veľmi 

citlivého a vnímavého Ľuda Ondrejova do slovenskej literatúry súvisel podľa 

Z. Klátika s jeho vnútornou potrebou básnicky vypovedať svoj postoj k realite 

doby, ktorú intenzívne prežíval, a nájsť odpovede na hľadanie miesta a zmyslu 

v živote. V tomto duchu je napísaná aj Ondrejovova báseň Krôpky (vyšla pod 

pseudonymom Ľ. M. Ondrejovič v Národných novinách v roku 1923), v ktorej 

autor nie je oslavovateľom životných radostí, ale „zraňovaný trpkým 

poznaním, sklamaním, beznádejou“ (Klátik, 1969, s. 5).  Podľa A. Maťovčíka 

sa vstup Ľuda Ondrejova do literatúry dá jednoznačne identifikovať, aj keď sa 

o ňom zachovalo málo hodnoverných dokladov a „na začiatku dvadsiatych 

rokov možno len Štefan Krčméry vedel, kto sa skrýva pod pseudonymom Ľ. M. 

Ondrejovič v Národných novinách“ (1980a,  s. 117).   Ale  už  v  tých  časoch 

s spisovateľovom „talente nebolo pochýb, preto si ho snažili Národné noviny 
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získať, i keď by boli radšej uvítali jasnejší tón v jeho poézii“ (Klátik, 1969b, s. 

6).  

Etapou  prvých  literárnych pokusov  Ľuda Ondrejova  sa zaoberal  A. 

Maťovčík.  Za začiatok spisovateľovej literárnej činnosti označil obdobie jeho 

banskobystrických štúdií  v  rokoch 1918 – 1920 (Slovenské pohľady,  97,  

1981,  č.  10, s. 100).  V tomto prostredí sa podľa A. Maťovčíka udiali 

v Ondrejovovom živote tri dôležité udalosti. Najprv to bola Ondrejovova prvá 

láska, ktorú autor označil iniciálkami O. J. ako 17-ročný mládenec jej venoval 

báseň o májovej noci, napísanú do celého pamätníka. Dievčenský pamätník 

náhodou objavil A. Maťovčík v roku 1983 (1983, s. 54 – 55). O jeho majiteľke 

sa zmieňuje ako o 80-ročnej pani Oľge Javorníkovej, ktorá pamätník s úctou 

uchovávala a ochotne ho venovala Literárnemu archívu Matice slovenskej 

v Martine (1986a, s. 39).  

Druhou okolnosťou podľa A. Maťovčíka bolo Ondrejovovo stretnutie 

so Samuelom Cambelom (Kosorkinom), ktorý veľmi rýchlo „pobadal u neho 

literárne ambície... a ako jeden z prvých vplýval na formovanie jeho 

literárneho talentu“ (1981, s. 101).  

Treťou udalosťou bolo  stretnutie  Ľuda  Ondrejova  so  Š. Krčmérym. 

To „bolo preňho „osudné“, lebo definitívne usmernilo jeho literárne úsilia“ 

(Maťovčík, 1980a, s. 119), a to nielen preto, že Krčméryho Slovenské pohľady 

„bývali bránou do slovenskej literatúry“ (Maťovčík, 1980a, s. 117). 

Hlavnú  zásluhu  na  tom,  že  „Ondrejov   začal   takmer   od   svojich 

literárnych začiatkov deliť plody svojho talentu medzi dospelých a detských 

adresátov,“ malo podľa J. Poliaka stretnutie Ľuda Ondrejova s Rudolfom 

Klačkom (Poliak, 1980, s. 25). 

Formovaním  ľudského  i  umeleckého  rozmeru  Ľuda  Ondrejova  sa 

zaoberal J. Bodenek, ktorý v roku 1980 vymedzil tieto najdôležitejšie tvorivo-

stimulačné faktory spisovateľovej umeleckej osobnosti: prírodu a detský svet, 
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sociálne postavenie vtedajšieho   človeka,   lásku   k  matke  a   príchod   do   

Martina   (Bodenek, 1980, s. 36 – 40).  

Š. Žáry rozdelil pôsobenie  Ľuda Ondrejova  z geografického hľadiska 

do troch priestorov: Banská Bystrica, Turčiansky Martin a Bratislava, pričom 

podľa neho  „prvá oblasť dala Ondrejovovi zrno zážitkov, druhá humus pre 

rast, tretia klímu zrenia – až po zvädnutý klas“ (Žáry, 1983, s. 56).  

 Obľúbení autori 

Ondrejovovu  galériu  obľúbených  autorov  tvorili  okrem  v  dobovej 

recepcii spomínaný E. Ady aj J. London, J. Wolker a  P. O. Hviezdoslav. 

„Hviezdoslava obdivoval pre hĺbku a  šírku jeho obrazov o slovenskom ľude, 

Adyho pre hlbokú emotívnosť a hudobnosť jeho verša, Jack London očarúval 

Ondrejova svojimi chlapáckymi postavami preto, že určité chlapáctvo bolo aj 

v povahe Ľuda Ondrejova“ (Bodenek, 1980, s. 38). 

 Pobyt v Martine  

Pobyt  v Martine  mal  „blahodarný  vplyv  na citlivú  a vnímavú  dušu 

mladého Ondrejova.“ Podľa J. Bodeneka bol Ľudo Ondrejov po príchode do 

Martina ešte „v zajatí nepokojného a búrlivého naturelu, nepochybne 

zdedeného aj po otcovi a umierneného matkou, s nošou trpkých skúseností 

z rôznych zamestnaní, z „univerzity života“, mal veru dosť veľký sklon ku 

skepticizmu a anarchizmu. A práve v martinskom prostredí literátov, 

výtvarníkov a hudobníkov, v tom zvláštnom mikrosvete, spadla na Ľuda 

Ondrejova tá zápalná iskra. Vzbĺkol“ (1986, s. 54 – 55).  

Ondrejov   čerpal    životnú   energiu   z  priateľstva   s   výnimočnými 

osobnosťami. Okrem dobovo spomínaného M. Bazovského, Z. Palugyaya, Ľ. 

Kellenbergera a V. Roya k nim patrili:  F. Štefunko, Š. Krčméry, R. Klačko, A. 

Mráz, M. Mitrovský, M. Benka a J. Alexy. Pôsobenie  v Martine bolo pre 

Ľuda Ondrejova „najšťastnejšie obdobie pre jeho tvorbu, tu v tejto atmosfére 

sa Ľudo Ondrejov definitívne vykryštalizoval v umelca tej orientácie a toho 
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typu, akým sa potom stal. Tu získal istotu, že ak on mal k ľudu vrúcny vzťah, 

pretože z neho vyšiel a prežil s ním mnohú tvŕdzu a mnoho bied, že s týmto 

svojím vzťahom nie je niekde na periférii umeleckého diania, ale naopak, 

v jeho strede. A toto bolo pre jeho ďalší vývoj životne dôležité“ (Bodenek, 

1980, s. 40).  Toto obdobie v živote Ľuda Ondrejova hodnotí J. Poliak ako 

najtvorivejšiu éru (1980, s. 26).  Podľa neho sa z Ľuda Ondrejova stáva plodný 

básnik, autor rozprávok, poviedok a  románov, úspešný autor diel pre 

dospelých aj pre deti, jedna „z najpozoruhodnejších umeleckých osobností 

slovenskej literatúry tridsiatych rokov“ (1980, s. 26). Aj podľa A. Maťovčíka 

bolo pôsobenie Ondrejova v Martine „obdobím skutočného tvorivého rozletu“ 

a všetko, čo tam prežil, rezonovalo v jeho duši až do konca života (2001, s. 

40). 

Dňa 1. decembra 1933 odchádza Ľudo Ondrejov z Matice slovenskej 

zo zdravotných dôvodov, ale zostal bývať v Martine a spolu s ďalšími 

spisovateľmi a umelcami vytváral „martinskú literárnu bohému“ (Maťovčík, 

1980b, s. 56).   

 Osobné tragédie a smútky 

Novodobé pramene potvrdzujú,  že každú etapu  Ondrejovovho života 

sprevádzali osobné sklamania, pocity smútku a beznádeje. Ondrejov bol 

nepochopený ako človek, ale aj ako umelec. Patril k ľuďom, ktorí trpeli 

nedostatkom a biedou. Ekonomická situácia aj v čase jeho zamestnania 

v Matici slovenskej v Martine bola „zo dňa na deň horšia a ťaživo naňho 

doliehala. Upokojil sa len na potulkách v prírode. Domov sa vracal neskoro 

a potom často dlho do noci čosi opravoval a zapisoval v tmavom zošite 

s tvrdými doskami. Boli to smutné zápisky o osudoch Martina Nociara 

Jakubovie, človeka hnaného životom bez perspektívy“  (Maťovčík, 1986a, s. 

93). Posledné roky jeho života poznačila liečba viacerých chorôb, ktorými 
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trpel po celý život. „Pobyt v nemocnici bol preňho najväčším trestom. 

Obmedzoval jeho osobnú slobodu, a to neznášal“ (Mistríková, 1980, s. 45).   

 Ľudo Ondrejov ako jedinečný rozprávač 

Túto    neobyčajnú   schopnosť    a   mimoriadny    talent   spisovateľa 

obdivovali jeho priatelia – F. Štefunko, K. Pazovský, A. Plávka, J. Poliak,  J. 

Špitzer, Š. Žáry, J. Medveď, ale aj mnohí náhodní poslucháči. Podľa J. 

Špitzera má spomínané spisovateľovo nadanie korene v jeho blízkom vzťahu 

k ľudu a ľudovému umeniu. „V prostredí, z ktorého vzišiel sa veľa epizovalo. 

Ondrejov pochopil zákony ľudovej epiky, vypožičal si ich a zdokonalil. Hral 

dokonale ľudového rozprávača, lebo bol kultivovaným spisovateľom. Iba 

dlhoročný opakovaný úspech u poslucháčov zapríčinil, že gesto splynulo 

s podstatou“ (1962, s. 1).  J. Špitzer ako prvý poukázal na Ondrejovovu 

schopnosť využívať v rozprávaní nadsádzku a zveličovanie (1962, s. 1).  

A. Plávka   pri  osobných   stretnutiach   s   Ľudom   Ondrejovom  tiež 

spozoroval, že spisovateľ pri svojom rozprávaní mimoriadne rád zveličoval: 

„Rád vystupoval ako silák, ako známy nebezpečný a obávaný bitkár, ako 

potomok slávnych horehronských zbojníkov. Ale to bolo iba gesto. Bol detsky 

citlivý. Bola v ňom neslabnúca túžba po vitalite, po plnom živote, mocných 

vzruchoch. Táto túžba bola u neho matkou nadsádzky a zveličenia, 

v napísanom i vyrozprávanom. Ale bola to iba túžba, ochrana pred slabosťou“ 

(1986, s. 247). A. Plávka považoval Ľuda Ondrejova za „romantického 

rozprávača. Keby ho bol mohol počúvať Pavol Dobšinský, bol by nebodaj 

zaradil do svojich bohatých zbierok slovenských prostonárodných povestí 

nejednu rozprávku nášho posledného romatika Ľudka Mistríka – Ondrejova“ 

(1986, s. 243, 250).  

F.  Štefunko  si všimol,  že  Ľudo Ondrejov   pri  rozprávaní  „sedával 

akosi pokrútený a keď začínal, priložil si ukazovák pravidelne vedľa nosa 

a rozvážne nabral do pľúc vzduchu. Reč mal na začiatku rozpravy neistú 
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a plachú, akoby sa iba prihováral, ale keď sa dostal do prúdu, už nik 

nepozoroval, ako sedí a hovorí, každý zbožne počúval. Skončil vždy na veľkú 

ľútosť poslucháčov, lebo tí by ho boli najradšej počúvali večne“ (Pazovský, 

1971, s. 4).   

Pôsobivosť  Ondrejovovej  reči  K.  Pazovský  videl  v  spisovateľovej 

schopnosti obsiahnuť „všetko zvukové a maliarske bohatstvo slovenčiny“ 

(1972, s. 7).   

Spomienky   J.  Poliaka  na   školenia  autorov   pre  mládež   v  Dome 

spisovateľov v Budmericiach potvrdzujú, že Ondrejovovo rozprávanie „priam 

hýrilo báječnými výmyslami, vychádzalo skoro vždy zo skutočných príbehov, 

ale nešetrilo pri ich podávaní  ani heroickou hyperbolizáciou a inteligentným 

vtipom. Neraz som si pri týchto poviedkach kládol otázku, či je Ondrejov 

lepším spisovateľom alebo rozprávačom a nevedel som si jednoznačne 

odpovedať. A Ondrejov sa pri svojich rozprávaniach správal podobne ako 

niekdajší ľudoví rozprávkari: aj on rozprával tak, akoby svojmu krásnemu 

výmyslu uveril.“ J. Poliak sa na Ondrejova pozeral „ako na žijúceho klasika, 

ako na národného barda, ako na umelca telom i dušou“ (1976, s. 8).       

Slovenský básnik  Š. Žáry v súvislosti  s pútavým  rozprávaním  Ľuda 

Ondrejova konštatuje, že „nikomu nepristane priliehavejšie, v plnom zmysle 

slova prívlastok rodený rozprávač, ktorý píše ústami a rozpráva perom, čo hrá 

bez deklamovania, pri ktorom milerád nastrežieš ucho a prižmúriš oko“ (1983, 

s. 57). Od Š. Žáryho sa dozvedáme, že Ľudo Ondrejov v Martine rád chodieval 

do kaviarne Štefánia (názov zhodný s menom jeho druhej manželky), ktorá sa 

„stala v celej dekáde päťdesiatych rokov výpadovou i cieľovou métou 

Ondrejova na jeho púti“ (1983, s. 66). Pri inej príležitosti Š. Žáry 

charakterizoval Ľuda Ondrejova ako rozprávača, ktorý „zaútočí na všetky 

zmysly poslucháča,“ dokonca pripisoval akúsi dramatickosť jeho rozprávaniu, 

z ktorého šiel rešpekt, hrôza až strach: „Ondrejov hľadel  poslucháčovi uprene 
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do očí, fascinoval ho ako had vtáka, nútil ho lipnúť mu na tvári, ktorá mimicky 

výrazne pracovala. Hlas dvíhal i spúšťal akoby podľa škály. Vysielal a späť 

prijímal vlny ako netopier či radar. Ešte aj vylučoval dajaký omamujúci pach 

rozprávačského pižmovca. Na patričnom mieste deja neťažilo sa mu vystrieť 

poskladané údy a vstať, prelomiť sa v drieku, šermovať konármi rúk, potriasť 

brčkavou kečkou, urobiť zápasnícky výpad, naznačiť hmat, pobehnúť, na fľaku 

zmeravieť i vydať hrôzyplný škrek“ (1984, s. 54).   

Podľa Š. Žáryho v  rozprávačskom umení  vtedy vynikali  traja autori:  

Ľudo Ondrejov, Janko Alexy a Emo P. Bohúň. „Vedeli dobre o sebe, o svojich 

schopnostiach (rozprávačské nadanie), o popularite skrz jazyka.  Podvedome 

i otvorene na seba žiarlili, drakovsky strážili zápoľu, za ktorou ležia poklady. 

Každý z rozprávačov mal svoje obľúbené, výsostné, vyhranené a vyhradené 

témy. A čo je dôležitejšie, každý z nich mal svojský prednes, nezastupiteľný 

a neopakovateľný slovník, sloh, výraz, ktorými zaodel aj naoko skromnú fabulu 

šarlátovým rúchom podania. Ondrejov, básnik, bol najteatrálnejší. Moduloval 

i modeloval hlas, vyhrával mimikou a gestami, ktoré si nacvičoval v zrkadle“ 

(1984, s. 10 – 11). 

M.  A.  Kováč     tiež     patril     k     obdivovateľom      Ondrejovovho 

rozprávačského talentu. Podľa neho si ho autor  cibril v spoločnosti priateľov, 

kde prekonával celoživotnú samotu. „Z toho pramenilo aj rozprávanie ľuďom, 

osobné podanie vlastných zážitkov. A tak je aj jeho štylistika v napísaných 

textoch orálna. Všetko sa deje v čase prehovoru“ (1988, s. 88). 

Aj   slovenského  spisovateľa   Ladislava  Balleka   zaujala   osobnosť 

Ľuda Ondrejova. Vnímal ho ako človeka, ktorého nadovšetko zaujímalo 

„zázračno, to prostonárodné, ľudové najmä, lebo bolo široké a nehynúce, a on 

mu podliehal, živený rozprávkami, mýtmi a baladami tohto kraja. To zázračno 

vznikalo vekmi, on ho však túžil mať, oživovať aj prežívať každý deň na sebe, 

v sebe, aspoň v rozprávaní“ (1988, s. 158).  
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V spomienkach  Z. K.  Slabého na Ľuda Ondrejova  je cítiť ľútosť nad 

tým, že Ondrejovove rozprávania nemohol nahrať na magnetofón, čím sa 

veľká časť talentu Ľuda Ondrejova nezachovala, lebo mnohé príbehy nikdy 

nedostali písomnú podobu. „Byla z toho vznikla určitě další knížka, která by 

čtenáře okouzlovala oním fascinujícím napětím, mezi skutečnosti a výmyslem“ 

(1988, s. 365). 

Poslednou  zachytenou  spomienkou   na  Ondrejovovo   rozprávačské 

umenie sú slová jeho osobného priateľa Jána Medveďa, ktoré odzneli na 

konferencii v Banskej Bystrici pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľuda 

Ondrejova: „Rád som bol v jeho spoločnosti. Rád som ho počúval. Bolo 

šťastím počúvať ho. Ale šťastím iba pre tých, čo sa dali strhnúť letom jeho 

fantázie, ktorá aj z nemožného robila „holú skutočnosť.“ Skutočnosť 

neobyčajne príťažlivú, hrdinskú, lebo on v príbehoch „zo života“ vystupoval 

vždy ako nepremožiteľný hrdina, či už išlo o zápas so živlami alebo ľuďmi. 

Zlými, nevďačnými ľuďmi, ktorí ubližujú dobráčikom alebo bezbranným“  

(2001, s. 150).   

 Ondrejovova umelecká filozofia 

Ľudo Ondrejov  bol vnímaný  predovšetkým  ako  dedič kraskovského 

poetického odkazu, ako „básnik totálneho oslobodenia človeka od všetkých 

pút, pre ktorého dedina, hory a príroda sa stali iba symbolom, vyjadrujúcim 

vnútorný nepokoj i márny, nerealizovateľný ideál“  (Klátik, 1969b, s. 18). Na 

základe autorovho príklonu k rodnému kraju, matke, existencionálnym istotám 

a k poetickým krásam v prírode, k dedine a patriarchálnym formám života Z. 

Klátik považuje Ľuda Ondrejova za stúpenca ruralistickej poézie, ktorá sa 

v slovenskej literatúre udomácnila „zo vzdialených obáv pred budúcim 

vývinom a zo snahy práve nadviazať na tradíciu, podporiť ju a udržať. Išlo 

teda skôr o staré ako o nové...“ (1969b,  s. 11).  

O. Čepana zaujala orientácia Ľuda Ondrejova  na biologicko-mýtickú, 

 74



prírodnú podstatu človeka, čím „predznamenal... na prvých stránkach dielka 

Martin Nociar Jakubovie“ východiskový okruh motívov a tém naturizmu, 

ktorý „ďalší vývoj naturizmu iba potvrdil a doplnil“ (Čepan, 1977, s. 173).   

Aj   E.  Gombala   akceptoval   Ľuda   Ondrejova   ako   naturistu,   čo 

dokazoval spisovateľovou filozofickou koncepciou človeka ako „romantického 

obrazu ľudského bytia“ a podobnosťami „s Kráľovou koncepciou človeka“ 

(Gombala, 1978, s. 81). 

Dilema  v ľudskej a umeleckej  osobnosti  Ľuda  Ondrejova  podľa  K. 

Rosenbauma spočíva v „živelnej averzii voči sociálnym determinantom 

a individualistickým postojom k svetu. Túto dilemu premieta do svojej 

štandardnej literárnej postavy. Je ňou človek, ktorý revoltuje voči represívnym 

vplyvom svojho prostredia, ale vzápätí sa uchyľuje k rezignácii, vysunutej 

mimo „dobro a zlo“ rozporov meštiackej pseudocivilizácie. Riešenie nachádza 

v novoromantickom ideále prírodného sveta voľnostných inštinktov, 

v spomienkach na baladický svet zbojníckeho vzdoru, najmä však v nevinnom 

„paganizme“ detsko-imaginatívneho pohľadu na skutočnosť“ (1984, s. 710). 

A.      Bagin     charakterizoval     umeleckú      filozofiu      Ondrejova 

prostredníctvom  troch oporných bodov: „... detstvo ako vek šťastia, príroda 

ako priestor voľnosti a opravdivých ľudských vzťahov a dieťa s naivným 

prírodným bytím,“ tie dávajú Ondrejovovmu umeleckému dielu „pečať 

zvláštnej jednoty“  (1984, s. 516). 

V  umeleckej  filozofii   Ľuda  Ondrejova   podľa  J.  Števčeka  nie  je 

v popredí „ani svet osobných, ani prírodných, ani sociálnych hodnôt. Ide mu 

o ich prepojenie do celku. Podkladom takého prepojenia nie je u neho ratio, 

ale cit, ktorý nie je zas len osobný, ale vyjadrujúci čosi širšie, čo by sme mohli 

nazvať otázkou o podobe slovenského umelca z rokov tridsiatych.“ J. Števček 

vníma Ondrejova ako európskeho novoromantika, u ktorého nachádza tri 
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základné znaky: ozvláštniť osobne životopisné,  schopnosť magicky pretvárať 

osobné do literárneho a príklon k sociálnej sfére (1986,  s. 3). 

Pre Ondrejovovu životnú i umeleckú koncepciu je podľa O. Sliackeho 

príznačné, že svet vníma „ako kritik civilizačného procesu a jeho 

nehumánneho zasahovania do života prírody“ (1986, s. 14), čo sa odrazilo 

predovšetkým v jeho emotívno-fiktívnom rozprávaní v knihách pre deti 

a mládež. Ľudo Ondrejov ako človek i umelec je humanista a oslavovateľ 

prírody. Dokazoval svojím jednotným pohľadom na svet v osobnom 

i literárnom živote. 

A. Mráz  krátko po Ondrejovovej  smrti poukázal  na odraz  životných 

skúseností autora v umeleckých textoch: „... cítime, že sa tu chce vyvravieť 

ktosi, kto hlboko cíti, miluje a nenávidí a kto svojmu prejavu pri všetkej 

zdanlivej neumelosti dáva svojský a osobitý tón, ktorý signalizuje nástup 

lyrizovanej prózy v našej literatúre tridsiatych rokov“ (1962, s. 16).  

 Ondrejovova životná filozofia 

Z   charakteristiky  osobnosti  Ľuda  Ondrejova   vyvodzuje  Z.  Klátik 

v spisovateľovej koncepcii života „začarovaný kruh.“ Podľa neho vyúsťoval 

do rezignácie, z ktorej dočasným východiskom pre spisovateľa bol len útek do 

hôr, kde nastával čas úvah, čas opätovného hľadania spravodlivosti, slobody 

a zmyslu života na zemi. „Niet pravdy ani spravodlivosti, treba však hľadať 

človeka v sebe samom.“  V tom spočívala  „Ondrejovova filozofia osobného 

etického zdokonaľovania, individuálnej „revolúcie“ v každom jednotlivcovi“ 

(1969, s. 25).  

J. Števček  pozoruje Ondrejovovo  zmietanie sa medzi dobrom a zlom 

v živote. Podľa neho si autor na pomoc privoláva detstvo. „Ondrejovov detský 

hrdina spája múdrosť života, vedomie o jeho rozporoch, s pokusom prekonať 

zlo dobrom. Lebo Jerguš je múdro dobrý. Na pomoc svojej dobrote privoláva 

prírodu, pretože v nej sa lieči neprirodzenosť života. No jeho najcennejšia 
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vlastnosť je vzťah k ľuďom – dobro. Jerguš by mohol proti zlu bojovať, ale 

prekonáva ho predovšetkým zvnútra, odpúšťaním.  A príroda, zem, ... je jeho 

posledná nádej. Zemi Jerguš dôveruje a príroda chápe jeho.“ Takto J. Števček 

poukázal na čosi „špecificky ondrejovovské“ v autorovej životnej filozofii a na 

neustály zápas dobra so zlom v umelcovej duši, pričom Ondrejov „pristúpil na 

dobro a oslávil ho v Jergušovi“ (1973, s. 136).  

Podstatou    Ondrejovovej    životnej    filozofie   sa   zaoberal    aj    J.  

Kolbuszewski. Ondrejova   nazýva   „dieťaťom  nietzscheizmu.“  Filozofiu 

Friedricha Nietzscheho, tzv. nietzscheizmus, totiž podľa J. Kolbuszewského 

reprezentujú motívy „stáleho, nepretržitého putovania, ktoré má človeka 

priviesť k pravdivému poznaniu“ (1978, s. 111). Život spisovateľa i osudy jeho 

hrdinov smerujú „ku konštatovaniu jestvovania dobra a zla, existencie dvoch 

morálok. Ondrejovov hrdina neakceptuje tento stav vecí, ale ani okolitý svet 

neakceptuje jeho... “ (1978, s. 113).   

A. Gašparík   v súvislosti   s   Ondrejovovým   príklonom   k  prírode 

uvažuje o filozofii prírody, ktorú zvýrazňuje „hranica dobra a zla medzi 

prírodou (dedinou) a mestom“ (1981, s. 50). Práve mesto, ktoré reprezentuje 

sídlo pánov, sociálny útlak, neslobodný a nedôstojný život človeka, sa stáva 

silným inšpiračným zdrojom pre Ľuda Ondrejova a jeho literárnu tvorbu. Jeho 

protipólom sú obrazy ubiedenej matky a láska k nej, k prírode a vrchárskemu 

ľudu.  

Podľa  Š. Žáryho  „celého  Ľuda Ondrejova  nenájdeme  ani v jednom 

jeho diele či postave. Musíme si ho poskladať z osôb, mátožiacich vo všetkých 

jeho knihách, nech sa nám už tam zjavuje o polnoci alebo na pravé poludnie.“ 

Š. Žáry podložil tento svoj názor slovami spisovateľa Ľuda Ondrejova, ktorý 

o sebe vravieval: „Som korbáč devätorák, spletený z remencov kädejakej kože. 

Rozpleť ma, a čo si počneš so šviholcami!“ (1981, s. 18). 
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V ďalšom prehľade ponúkame nové informácie o ľudskej a umeleckej 

osobnosti spisovateľa Ľuda Ondrejova. Získali sme ich skúmaním novodobých 

dokumentárnych prameňov z druhej polovice 20. storočia po začiatok 21. 

storočia.  

 

Dňa 16. októbra 1961 pri príležitosti 60. narodenín Ľuda 

Ondrejova Zväz slovenských spisovateľov ocenil jeho celoživotné umelecké 

pôsobenie blahoprajným listom. Návrh na udelenie titulu zaslúžilého umelca 

sa nerealizoval.  

O päť mesiacov neskôr dňa 18. marca 1962 v nedeľu vo večerných 

hodinách Ľudo Ondrejov podľahol svojím ťažkým chorobám (ALU SNK 

v Martine, tiež Maťovčík, 1980b, s. 61).  

V pondelok ráno dňa 19. marca 1962  Československá tlačová 

kancelária oznámila smutnú správu, že zomrel spisovateľ Ľudo Mistrík – 

Ondrejov, „majster slova a výborný znalec detskej duše. Svoj znamenitý 

rozprávačský talent uplatnil aj v poviedkach a rozprávkach pre deti“ 

(Maťovčík, 1986a, s. 225). 

Pripomenieme, že Ľudo Ondrejov bol pochovaný dňa 21. 3. 1962 na 

cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.  In memoriam  sa stal  nositeľom 

Ceny Fraňa Kráľa (Sliacky, 1979, s. 197). 

 

Za všetkých, ktorí Ľuda Ondrejova mali radi a obdivovali ho, sa nad 

hrobom rozlúčil jeho blízky priateľ Ľ. Kellenberger slovami: „Bol ako mäkký 

voňavý chlieb, ako krištáľovo čistý vysokohorský prameň, pohár dobrého vína 

pre priateľov. Bol ako hlas fujary, čo sa stelie cez vlny vrchov.  Vedel 

rozprávať dni a noci o smútku a neprávosti života svojho ľudu, s ktorým bol 

a zostane naveky spätý. Spomienky žiaľne vedel prekvapivo miešať veselosťou. 

Krivdu neznášal a vždy bol ochotný ubiedeného sa zastať. Žil s prírodou ako 
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pračlovek, dôverne ju poznal. Nikdy ju nezneužíval, lebo vedel, že je jej 

súčasťou. Hral prekrásne na fujaru, ale ja na husliach. Vedel plejády 

prekrásnych piesní. Miloval černošský jazz Louisa Armstronga. A nekonečne 

Ludwiga van Beethovena, miloval baťka Škultétyho, Štefana Krčméryho 

a profesora Rudolfa Klačka. Miloval Jesenina, Adyho, Petőfiho, miloval Saint 

Exuperyho Malého princa tak, že ho vedel naspamäť. Miloval výtvarné 

umenie. Bol veľkým priateľom Zola Palugyaya, Miloša Bazovského, ... Miloval 

ľudí, miloval ďaleké krajiny.  Nadovšetko miloval svoju mamu. Roky zápasil 

s chorobou. A keď dlhšie k nemu nik neprichodil, poslal po náhodného chodca 

z ulice, alebo zadržal poštára, alebo zavolal zametača, pohostil ho a popýtal 

sa ho, ako žije. „Vysoký topoľ má veľké výkyvy. Tráva temer nijaké výkyvy 

nemá. Človek je samá chyba,“ – napísal mi pred rokmi venovanie do 

Zbojníckej mladosti“ (1962, s. 35).  

J. Štítnická ako jedna z prvých uverejňuje na stránkach časopisu 

Kultúrny život svoje spomienky na stretnutie so spisovateľom Ľudom 

Ondrejovom v posledných chvíľach jeho života. Fyzická sila ho pomaly 

opúšťala, konštatuje J. Štítnická, ale jeho tvorivá energia bola ešte silná: „Na 

stole ležala hŕba kníh a časopisov, rukopisy próz i veršov – diktoval ich svojej 

žene Štefke – niektoré prepísané na stroji, niektoré napísané iba ceruzou,  

zopár listov a koncepty odpovedí na tie listy. Hovorím mu, že by ma napísať aj 

ďalšie príbehy o zvieratkách, o rastlinách, o vtákoch, veď ktože to u nás lepšie 

vie ako on. A bola by kniha. – „Prichystal som si, vidíte, staré časopisy, od 

Slniečka počnúc. Je čas. Začnem ich triediť. To pre deti, to pre dospelých“ “ 

(Štítnická, 1962, s. 3). Časopisecky vyšli básne Z posledných veršov Ľuda 

Ondrejova a  Sústrastný telegram Zväzu slovenských spisovateľov, 

adresovaný manželke Ľuda Ondrejova – Štefánii Mistríkovej. 

V časopisoch Slovenské pohľady (78, 1962, č. 4, s. 10  a č. 5, s. 35), 

Kultúrny život (17, 1962, č. 12, s. 1, s. 3) a  Predvoj (6, 1962, č. 13, s. 16) vyšli 
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nekrológy, citlivo pripomínajúce život a dielo Ľuda Ondrejova. „V tvorbe 

Ondrejovovej totiž hlbšie, mnohostrannejšie a najmä vypuklejšie odráža sa to, 

čo autor prežil, ako sa so skutočnosťami osobne vyrovnával, než tomu býva 

v prípade väčšiny spisovateľov. Dielo a život tu splývajú v svojráznu jednotu“ 

(Mráz, 1962, s. 16). 

Pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Ľuda Ondrejova si jeho 

priateľ F. Štefunko v rozhovore s K. Pazovským spomína, ako sa s mladým 

spisovateľom zoznámil v ateliéri maliara Mitrovského v Martine. Na 

Ondrejovovi ho najprv upútala vysoká, chudá, kostnatá postava, detaily tváre 

a rúk. „Podlhovastá, vždy oholená tvár vystúplych lícnych kostí (on im 

vravieval čunty), belasé oči Severana, úhľadne šikmý, pravidelný nos, tenké 

pery, trochu vpadnuté líca, dlhá, dolu široká brada a nad ustaraným, vysokým, 

živým čelom, redšie, tmavožlté, krásne kučeravé vlasy. Z týchto detailov 

chladne a neharmonicky zložený živý celok bol podobou Ľuda Ondrejova. Na 

rukách ťarbavo, ale svojrázne gestikulujúcich, mal zamlada dlhé prsty, čo by si 

boli zaslúžili, aby ich nakreslil Max Švabinský. Tieto prsty hrávali kedysi na 

husliach a neskôr i na fujare. Neskôr ruky stratili predošlú krásu a dostali 

výzor rúk drevorubača, veď ním kedysi býval; lebo býval všeličím, kým sa stal 

básnikom, spisovateľom a rozprávačom“ (Pazovský, 1971, s. 4).  

Podľa  K. Pazovského  Ľudo Ondrejov  vzbudzoval pozornosť svojím 

nezvyčajným zjavom a vystupovaním (1972, s. 7). 

Š.  Mistríková  o  svojom  manželovi  povedala:  „Vyžarovala  z  neho 

sila osobnosti, ktorú nebolo možné nezbadať, tým menej sa proti nej brániť. 

Podliehali jej všetci ľudia, ktorí prišli s ním do bližšieho styku. Každého si 

získal svojím správaním, dobrou náladou, vtipom, cítili sa dobre v jeho 

spoločnosti. Ani ja som nebola výnimkou, tým skôr, že som s ním bola 

v dennom styku. Viem, bol to človek v podstate dobrý a láskavý. Takého ho 
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poznali aj jeho deti. Vychovával ich len dobrým slovom a dohováraním“ 

(1980, s. 44).  

F. Štefunko citlivým okom sochára spozoroval, že v Ondrejovovom 

elegantnom oblečení a uhladených spôsoboch správania sa ukrývala „citlivá 

duša mladoňa plného vnútorného nepokoja, napätia i žiaľu,“ ktorú zakrýval 

veselosťou a roztopašnosťou, ale „v tóne jeho rozprávania, v nebadanom 

geste, v náhlom zamyslení to bolo cítiť.“ Ondrejov len málokomu poodkryl 

svoje vnútro (Maťovčík, 1986a, s. 79).  

 I. Gallo navštevoval Ľuda Ondrejova počas svojich vysokoškolských 

štúdií. Konzultoval s ním písanie svojej diplomovej práce. Vtedy Ľuda 

Ondrejova spoznal ako  „dobrého človeka, výborného  kumpána,   strhujúceho  

rozprávača,   búrliváka,   fantastu  i  romantika – bohéma v tom najlepšom 

zmysle slova,“ ale aj ako tajomnú bytosť s magickými schopnosťami liečiť či 

hypnotizovať, čo Ondrejov nazýval „ovládaním duševna druhej bytosti, či už 

išlo o človeka, zviera či neznámu, tajomnú bytosť“ (1996,  s. 122 – 123). 

Možno pre tieto dary prírody sa s osobnosťou Ľuda Ondrejova spájali rozličné 

historky, ktoré si vymýšľal a rozprával sám autor, niekedy  jeho priatelia. 

V každom prípade sa veľmi dobre počúvali, lebo im nikdy nechýbal originálny 

humor. Asi najviac historiek súviselo s Ondrejovovými liečiteľskými 

schopnosťami, o ktorých aj sám autor rád rozprával. Spomedzi nich sa 

najznámejšou stala historka o krčmárke s ochrnutou rukou, ktorú Ondrejov 

údajne uzdravil  (Gallo, 1996, s. 123).  

Aj podľa spomienok Š. Žáryho bola Ľudovi Ondrejovovi pre jeho 

blízky vzťah k prírode pripisovaná akási neuveriteľne zázračná moc, ktorou 

dokonca dokázal liečiť bolesti ľudí. „Liečil magnetizmom. K sile pohľadu 

pridal silu sálajúcu z brušiek prstov. Nasmerizoval do magnetického spánku, 

vlastne ani nešlo o spánok, lež o akési chvíľkové zdriemnutie, postačujúce na 

 81



zákrok, ktorým sa chorému uľavilo.“ Š. Žáry bol niekoľkokrát svedkom 

ondrejovovského liečenia (1984, s. 55).       

A. Maťovčík v biografii Ľuda Ondrejova poukázal na priam záhadný 

vzťah spisovateľa k prírode, v ktorej sa rád prechádzal aj v nečase. 

S prírodou a jej živlami sa tak spriatelil, že sa sám Ondrejov považoval za 

akéhosi „pračloveka“: „Moji predkovia kedysi, keď lesné plodiny boli dôležitou 

zložkou ich potravy, iste takto sliedili po húštinách, hľadajúc ich napätým 

zrakom. Plodiny dobré a plané rozoznávali jemným čuchom a tešili sa im 

práve tak ako ja. Týchto svojich predkov pociťujem v sebe celkom zrejme 

a určite. A hory tieto sú mi známe už veľmi dávno. Zdá sa mi, že blúdim nimi 

celé tisícročia a vo mne je čosi, akási podivná sila, ktorá ma vedie,  

prechádzam  horami  povedome,  lebo  ožil  vo  mne  pračlovek“ (1986a,  s. 

84).     

Ľudo Ondrejov „už od vstupu do literatúry, možno zámerne a možno 

len podvedome, pracoval na legende o sebe. To, čo napísal, a najmä 

narozprával, akoby existovalo len preto, lebo to prežil, a to, čo prežil, akoby 

zas existovalo len kvôli príbehu, ktorý tak či onak snoval: mytologizovaná 

skutočnosť bola preňho dôležitejšia ako objektívna pravda“ (Maťovčík, 1986a, 

s. 7),  konštatuje V. Mináč a upozorňuje na spisovateľovu „ustavičnú osciláciu 

medzi mýtom a skutočnosťou, ktorá má pre Ondrejova zásadný význam“ 

(Maťovčík, 1986a, s. 8). 

J. Bunčák v spomienkach na Ľuda Ondrejova vyvracia fámy o jeho 

údajných pijanských sklonoch: „Nikdy by som nepovedal, že Ľudo Ondrejov sa 

mi javil ako alkoholik. Bol to skôr rojko, romantický typ človeka prírody 

s detinským srdcom i charakterom, u ktorého alkohol, a predovšetkým víno 

bolo len akýmsi stimulansom družnosti a rozprávačstva“ (Maťovčík, 1986c, s. 

109).   
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Domnievame sa, že prostredníctvom uvedených dobových i 

novodobých  ohlasov  na  Ľuda Ondrejova dokážeme pochopiť, prečo si autor 

po celý život starostlivo chránil  spomienky na čarovný detský svet a vo 

svojom vedomí sa neustále vracal do prostredia romantických hôr, idylických 

lesov a dolín, kde život a práca dávali človeku zmysel a ľudia žili 

v harmonickom vzťahu s prírodou. Preto ani dnes nemôžeme vylúčiť ich 

intenzívny vplyv na formovanie jeho ľudskej a umeleckej osobnosti.   

Získali sme cenné dôkazy, prečo bol Ľudo Ondrejov počas svojho 

života vnímaný ako jedinečný a výnimočný človek i umelec. Bol to človek „so 

silným sociálnym cítením, so zmyslom pre spravodlivosť, ... taký bol Ľudo 

Ondrejov: samotár, ktorý nemohol žiť bez ľudí“ (Rezník, 2001, s. 345), ba 

dokonca slovami V. Mináča „tento legendárne družný človek bol jeden 

z najosamelejších“ (Maťovčík, 1986a, s. 8). 

 

Pri skúmaní novodobých pohľadov na osobnosť Ľuda Ondrejova nás 

osobitne zaujala udalosť, ktorá v negatívnom zmysle spája spisovateľa s 

arizáciou židovského kníhkupectva  Steiner v Bratislave v roku 1942  a 

tragickým osudom tejto rodiny. 

Spomínanú udalosť vyvolalo dňa 21. 8. 2000 vyhlásenie verejnej 

anonymnej súťaže emisného odboru Národnej banky Slovenska (NBS) 

v Bratislave na výtvarný návrh striebornej pamätnej mince pre spisovateľa  

Ľuda Ondrejova k 100. výročiu jeho nedožitých narodenín (SME, 8, 23. 8. 

2000, č. 195, s. 1). Návrh NBS podporili viaceré inštitúcie: Matica slovenská v 

Martine, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Múzeum mesta 

Bratislavy, ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, Ústav slovenskej 

literatúry SAV v Bratislave (Literárny týždenník, XIII, č. 35, 28. 9. 2000, s. 9). 

Preto verejnosť šokoval rozhodný protest terajšej majiteľky bratislavského 

antikvariátu Steiner na Ventúrskej ulici 20 v Bratislave, Selmy Steinerovej, 
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proti oceneniu Ľuda Ondrejova (SME, 8, 23. 8. 2000, č. 195, s. 1). V médiách 

sa v zápätí objavujú protirečivé ohlasy, jedny obhajujú Ľuda Ondrejova, iné ho 

nekompromisne odsudzujú.  

V článku Arizátorovi chystajú pamätnú mincu  (SME, 8, č. 195, 23. 

8. 2000, s. 1) anonymní autori (mf, mš) opisujú, ako dramaticky zapôsobil 

zámer NBS na Selmu Steinerovú oceniť bývalého arizátora Ľuda Ondrejova, 

ktorý vyhlásením, že „zaistením a odtransportovaním týchto Židov obchod 

ničím neutrpí,“ podpísal pre príslušníkov jej rodiny „de facto rozsudok smrti.“ 

Na medializovanú udalosť rozpačito reagujú viaceré osobnosti, napr. I. 

Kamenec, V. Mikula a P. Zajac. 

M. Frišová v článku Obchod na korze a pamätná minca NBS (SME, 

8, č. 195, 23. 8. 2000, s. 8) vychádza z hesla Ondrejov v Slovníku slovenských 

spisovateľov (1999), v ktorom sa uvádza, že Ľudo Ondrejov „participoval na 

arizácii, no zúčastnil sa i SNP.“ Podľa autorky participovať na arizácii 

znamená „veľmi výhodne získať židovský majetok.“ V odpovedi na otázku, či 

Ľudo Ondrejov vedel, že svojím vyhlásením posiela na smrť najmenej štyroch 

ľudí, autorka využíva slová I. Kamenca: „Také niečo sa nedá tvrdiť s úplnou 

istotou. Ale myslím si, že ak také vyhlásenie vydal, neospravedlňuje ho ani to, 

keby to nevedel. Isteže, Ondrejov bol uznávaný spisovateľ. Jedna vec je 

literatúra, iná vec politické a morálne postoje. Cez vojnu sa arizovaním dalo 

ľahko prísť k peniazom. Ale samo arizátorstvo, navyše s vydaním majiteľov na 

deportáciu, je takým vážnym morálnym potknutím, že vydanie pamätnej mince 

Ľudovi Ondrejovovi Národnou bankou by bolo prinajmenšom zvláštne.“ M. 

Frišová ďalej uvádza, že „arizátorom by sme asi nemali robiť pamätné mince“ 

(P. Zajac) a opiera sa o názor V. Mikulu, podľa ktorého Ondrejov bol človek 

rozložený alkoholom – rozložený v morálnom zmysle.  

M. Horobovú v článku Ondrejov svoju mincu asi mať nebude (SME, 

8, č. 196, 24. 8. 2000, s. 1 – 2) zaujali reakcie inštitúcií, ktoré pôvodne 
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podporili návrh na vydanie pamätnej mince Ľudovi Ondrejovovi. Po odhalení 

súvislostí z minulosti spisovateľa sa niektorí predstavitelia tvária „prekvapene 

a mienia prehodnotiť svoj pôvodný návrh.“ Ministerstvo kultúry odporučilo 

NBS vyradiť Ľuda Ondrejova zo zoznamu kandidátov na ocenenie 

argumentovaním: „Ak by sme o tom vedeli, rozhodne by sme takýto návrh 

nepodporili. Po zistení týchto skutočností na poctu pamätnej mince nemá 

morálny kredit,“ tvrdil minister M. Kňažko. Stredoslovenské múzeum 

v Banskej Bystrici si za svojím odporúčaním stálo. Ústav slovenskej literatúry 

SAV uznal chybu a svoje odporúčanie stiahol. Vedúci úradu ministerstva 

školstva P. Gabčo bol správou o arizátorstve Ľuda Ondrejova zaskočený. 

Mestské múzeum v Bratislave stiahlo  svoje odporúčanie. 

Redakcia novín (r) v krátkom článku NBS prehodnotí vydanie 

pamätnej mince Ondrejova (SME, 8, č. 198, 26. 8. 2000, s. 3; tiež SME, 8, č. 

201, 31. 8. 2000, s. 2) oznamuje, že Banková rada NBS dňa 30. 8. 2000 

rozhodla o vyradení pamätnej striebornej mince zo svojho emisného plánu na 

rok 2001 pre Ľuda Ondrejova k 100. výročiu narodenia spisovateľa 

a ospravedlňuje sa „všetkým, ktorých sa pripomínanie týchto udalostí mohlo 

dotknúť osobne.“ 

J. Štrasser sa v článku Arizátor za 100 (Domino fórum, 9, č. 36, 7. – 

13. 9. 2000, s. 2) vracia k jednému „z posledných kultúrnych trapasov na 

Slovensku“ a obviňuje Literárne informačné centrum Ministerstva kultúry SR, 

že chcelo „poctiť pamätnou mincou človeka s pochybným politickým 

a morálnym kreditom,“ čím vydalo „svedectvo o svojej nekompetencii“ 

a ministra kultúry postavilo do polohy „kultúrneho ignoranta.“ 

A. Maťovčík v článku Ľudo Ondrejov na muške odstreľovačov 

(Literárny týždenník, XIII, 28. 9. 2000, č. 35, s. 9) píše: „Je obdivuhodné, ako 

v našom myslení pretrvávajú rezíduá nenávisti a zloby, také charakteristické 

pre nedávne časy komunistickej totality. Ako by bolo v podstate našej povahy 
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spochybňovať, obviňovať a odsudzovať – nie objektívne poznávať a osvetľovať 

osudy, deje a činy človeka, známych osobností i prostých ľudí.“  Na 

nevedomosť spomínaných inštitúcií reaguje slovami: „Neprekvapuje nás, že 

o tejto Ondrejovovej kontroverznej kauze nič nevedeli ministerskí úradníci, ale 

že o nej nevedeli pracovníci Ústavu slovenskej literatúry SAV či Mestského 

múzea v Bratislave, to je zahanbujúce.“ Ďalej uvádza, že vo svojich prácach 

o Ondrejovovi nikdy nezamlčoval skutočnosť, že spisovateľ arizoval Steinerov 

antikvariát, ale súčasne poukazoval aj na to, že „bez komplexného poznania 

Ondrejovovej osobnosti, jeho zložitých životných peripetií, pijanských sklonov  

vrátane veľkých výkyvov, unáhlených a nepremyslených rozhodnutí, nemožno 

objektívne posudzovať a pre jeden mylný krok odsudzovať spisovateľa.“ Autor 

zdôrazňuje, že „bude treba ešte preskúmať a osvetliť mnohé okolnosti 

s Ondrejovovým prípadom, aby sme mohli vyrieknuť konečný objektívny súd. 

Tu nejde o pamätnú mincu, ale o poznanie pravdy a objektívne hodnotenie.“  

 

 V prvom biografickom súpise Ľuda Ondrejova Chronológia 

autorovho života a diela J. Števček uvádza, že pravdepodobne v roku 1940 

Ondrejov „prebral a viedol Steinerovský antikvariát v Bratislave na Jiráskovej 

ulici“ (1978, s. 692). Táto informácia sa bez ďalších podrobností spomína aj 

v biografii Ľuda Ondrejova Život  a dielo  Ľuda  Ondrejova  v dátach.  

Pramene a dokumenty (Maťovčík, 1980,  s. 58 – 59).  

Zo spomienok Š. Žáryho na stretnutie s  Ľudom Ondrejovom 

v kaviarni Luxor v roku 1942 pri odovzdávaní príspevkov do časopisu Elán sa 

dozvedáme, že spisovateľ „za najzanedbateľnejšiu pokladal svoju epizódu 

kníhkupeckú: obdobie, keď spravoval antikvariát. Už sám výraz „spravovať“ je 

nevýstižný. Antikvariát bol v Bratislave a Ondrejov vtedy pôsobil v Martine. 

Na svoju nevážne branú postať chodieval iba na kontrolu, či ako vravieval 

„odľahčovať kase“. Zúrila vojna a on si voľkal okolo Matice, múzea, ale najmä 

 86



okolo Národného domu a hostinca tety Brtáňky. Ostatné roky zrástol 

s Martinom, nechcelo sa mu kvôli antikvariátu presťahovať do „nemčúrskeho“ 

mesta. Knižiek mu vychádzalo pomenej, žiť sa muselo, nuž približne raz do 

mesiaca zabehol k Dunaju odľahčiť pokladnici. Stávalo sa, že plánované 

„zvrtnutie“ v ten istý deň sa pretiahlo dlhšie. Ondrejov výťažok z antikvariátu 

minul so známymi na mieste, nuž bolo treba čakať, kým sa „kasa naplní zasa““ 

(1984, s. 34).   

 V monografii Číry a čistý rozprávač Ľudo Ondrejov A. Maťovčík 

konštatuje, že Ľudo Ondrejov „v zúfalej finančnej situácii privolil, po 

dohovore s manželkou, že prevezme spravovanie známeho Steinerovského 

antikvariátu. Spočiatku ani nevedel, do čoho sa pustil. Myslel najskôr, že bude 

môcť pomáhať aj postihnutým židovským majiteľom, ale čoskoro sa presvedčil, 

že to nebolo v jeho moci. Na spravovanie antikvariátu si najal pomocníka, na 

ktorého sa úplne spoliehal. Na celom tomto podniku ho zaujímala len finančná 

stránka. Okolnosti  „spravovania“ antikvariátu sú dosť nejasné, svedčia 

o rozpornosti v Ondrejovových životných snaženiach, na ktoré sa nerád 

rozpomínal“ (1986a, s. 169).  

V príspevku K biografii Ľuda Ondrejova A. Maťovčík upozorňuje, 

že „v ďalšom bádaní bude treba zhromaždiť dokumenty o Ondrejovovom 

pobyte v Bratislave od začiatku roku 1938, kriticky osvetliť tzv. spravovanie 

bratislavského Steinerovho antikvariátu, ale aj jeho pôsobenie v rozličných 

zamestnaniach po roku 1945“ (1988, s. 41). 

V roku 1991 vychádza kniha Po stopách tragédie, ktorú napísal 

historik Ivan Kamenec. Autor v nej približuje problematiku riešenia židovskej 

otázky na Slovensku po schválení tzv. arizačného zákona dňa 25. 4. 1940,  

ktorý fyzicky likvidoval viac ako 70 000 Židov (1991, s. 7). Tieto tragické 

udalosti uvádza slovami: „... značná časť obyvateľstva sa k deportáciám 

stavala úplne ľahostajne, alebo ich dokonca privítala, o čom tiež svedčia 
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hlásenia okresných úradov. S vysťahovaním židov sa stotožňovali a sami ho 

aktívne organizovali radikálno-fašistické sily sústredné najmä v HG, ktoré 

z nich ťažili z hmotnej i politickej stránky. Aj veľká časť arizátorov videla 

v definitívnom vysťahovaní židovských vlastníkov najistejšie zabezpečenie 

svojho ľahko získaného majetku. Na túto citlivú stránku arizátorov a všetkých, 

čo nejakým spôsobom profitovali na delení židovského majetku, mnohokrát 

narážala oficiálna propaganda, ktorá tvrdila, že židia aj v „nových domovoch“ 

snívajú o návrate a budú chcieť späť nielen svoj majetok, ale sa ja pomstiť 

všetkým Slovákom a kresťanom“ (1991, s. 197 – 198). Z knihy sa dozvedáme, 

že od šéfa Úradu propagandy so špeciálnym protižidovským oddelením, Tida 

J. Gašpara, poškodené rodiny márne žiadali „zmiernenie nenávistnej 

protižidovskej oficiálnej propagandy“ (1991, s. 183).   

I. Kamenec nespomína účasť slovenského spisovateľa Ľuda 

Ondrejova na arizácii a deportovaní židovskej rodiny Steinerovcov. Faktom 

však ostáva konštatovanie autora, že „židovská otázka a jej osudy na Slovensku 

v období druhej svetovej vojny tvoria špecifickú, no nedeliteľnú súčasť dejín 

slovenského štátu. Antidemokratický a totalitný charakter režimu slovenského 

štátu sa nikde neprejavil v takej otvorenej podobe, ako v cieľavedomom 

hlásaní antisemitizmu a v jeho antihumánnom uplatnení v praktickej 

každodennej politike. Na túto skutočnosť doplatilo nielen tunajších 88 tisíc 

židovských občanov, ale svojimi politickými a najmä morálnymi dôsledkami sa 

dotkla aj vedomia a cítenia širokých vrstiev slovenskej spoločnosti. Práve 

preto by sa o tomto zložitom a nesporne aj citlivom probléme malo hovoriť 

otvorene a triezvo“ (1991, s. 277). 

Začiatkom roku 1933 sa v hoteli Fórum v Bratislave uskutočnila 

konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Kresťansko-židovské 

spolužitie, porozumenie a perspektívy. Ľ. Chorvatovič v príspevku Prekonať 

tabu z ostychu vôbec nespomenul účasť Ľuda Ondrejova na deportácii 
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židovskej rodiny Steinerovcov. Autor  nastolil problém reštitúcie židovského 

majetku a dôsledné stíhanie všetkých rasových a protižidovských prejavov 

(SME na nedeľu, 1, č. 8, 4. 3. 1993, s. 6). 

V roku 1997 vychádza vo vydavateľstve PT v Bratislave monografia 

M. Trančíka Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny 

Steinerovcov v Bratislave s podtitulom Mikrohistorický pokus ako preklad z  

nemeckého originálu z roku 1996. Autor na základe faktografického 

archívneho materiálu približuje históriu a tragický osud rodiny Steinerovcov 

v Bratislave. V poslednej kapitole s názvom Koniec jedného sveta (1997, s. 

194 – 216) sa z interview M. Trančíka s Davidom Sigmundom Steinerom 

dozvedáme, že Ľudo Ondrejov skutočne arizoval Steinerovo kníhkupectvo: 

„Náš arizátor Mistrík nám hneď na začiatku povedal, že on je inteligent 

a nijaký antisemita. Bol veľký pijan, ukázal sa tu raz za mesiac, niekedy 

dvakrát, zhrabol zisk a odišiel. Ale na druhej strane ostalo vedenie obchodu 

v rukách Steinerovcov. V kníhkupectve pracovali s mojím otcom ešte traja 

strýkovia. Boli tam teda zamestnané štyri rodiny Steinerovcov. Okrem toho 

tam boli ďalší židovskí zamestnanci“ (1997, s. 204). O tom, že Ľudo Ondrejov 

vystupoval ako majiteľ kníhkupectva,  svedčí aj jeho vyhlásenie z dňa 20. 

marca 1942: „Potvrdzujem týmto, že pán Jozef Steiner (Józsi Steiner), bývalý 

majiteľ firmy Sigmund Steiner, ktorá prešla arizáciou do môjho vlastníctva, je 

zamestnaný v mojom obchode a že je podaná žiadosť o jeho pracovné 

povolenie“ (1997, s. 204 – 205). Podrobnosti o získaní uvedeného vlastníctva 

sa však z knihy nedozvedáme. Autor len konštatuje, že „z kníhkupcov 

Steinerovcov sa tak stali predavači v kníhkupectve Mistríka-Ondrejova. V tejto 

situácii Steinerovci úplne záviseli od Mistríka-Ondrejova, ktorý mohol vybaviť 

pracovné povolenie alebo aj nemusel“ (1997, s 205 – 206). M. Trančík to 

dokladá fotokópiou dokumentu z dňa 19. marca 1942 s nasledujúcim textom: 

„Potvrdzujem týmto, že p. Jozef Jakub Steiner, obýv. V Bratislave, Ventúrska 
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ul. 22 je v mojom obchode zamestnaný ako úradník a síce na podklade 

platných zákonitých  ustanovení. Menovaný je povinný v obchodných hodinách 

v obchode pracovať, pre moju firmu poštu podávať, ako aj iné s obchodom 

spojené práce vykonávať“ (1997, s. 206). Je zaujímavé, že dokument obsahuje 

pečiatku s textom Steinerovo kníhkupectvo Ľudo Mistrík (Ondrejov) 

v Bratislave, Ventúrska 22, telefón 70 – 15, ale podpísaný je nejaký Pezlár, nie 

Ľ. Ondrejov.  

 Z knihy sa ďalej dozvedáme, že dňa 12. júna 1942, t. j. v čase, keď sa 

už začali deportácie Židov zo Slovenska, Ľudo Ondrejov poslal Ústrednému 

hospodárskemu úradu nasledujúce vyhlásenie: „Prehlasujem, že vo svojom 

kníhkupectve v Bratislave na Ventúrskej ulici 22 nepotrebujem týchto Židov: 

Maxa Steinera, Jozefa Steinera... Žigmunda Steinera a Viliama Steinera. 

Zaistením a odtransportovaním týchto Židov neutrpí obchod ani slovenský štát 

nijakú hospodársku ujmu, lebo som si našiel náhradu v árijskej osobe pána 

Viliama Fábryho z Turčianskeho sv. Martina. V podniku naďalej potrebujem 

... dočasne (asi na jeden mesiac) Leopolda Mendlingera. Bratislava, 12. júna 

1942. Na stráž! Ľudo Mistrík – majiteľ kníhkupectva na Ventúrskej ulici 22. v. 

r.“ (1997, s. 207 – 208).  

Podľa M. Trančíka sa Ľudo Ondrejov „chopil príležitosti a vydal 

pôvodných majiteľov „svojho“ kníhkupectva na deportáciu, aby sa ich 

definitívne zbavil“ (1997, s. 207). Na základe citovaného faktografického 

materiálu  konštatujeme, že Ľudo Ondrejov mal svoj podiel na dramatickom 

osude rodiny Steinerovcov.  

 

V zborníku referátov z konferencie Osobitosť literárnej tvorby Ľuda 

Ondrejova k 100. výročiu narodenia Ľuda Ondrejova nás zaujal príspevok 

Poznámka na okraj biografie Ľuda Ondrejova od M. Šoku. Autor sa vracia 

k udalostiam z roku 2000  a  k návrhu vydať pamätnú striebornú mincu Ľudovi 
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Ondrejovovi, ktorú NBS  „pod tlakom okolností vyradila zo svojho emisného 

plánu“  (2001, s. 44). M. Šoka, riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej 

Bystrici, sa vyjadril za vydanie pamätnej mince, pretože považoval za správne 

oceniť literárnu tvorbu Ľuda Ondrejova. „O jeho historickej chybe sme vedeli. 

Bol to náš rodák, vyrastal neďaleko Banskej Bystrice v Kostiviarskej. To ako 

sa zachoval k Židom, nesvedčí o jeho charaktere. Ale Jerguš Lapin sa čítal, 

číta a bude čítať ešte po nás“ (2001, s. 45).  

Postoj M. Šoku podrobil kritike Aleš Krátky v článku Nebezpečná 

obhajoba (Nový čas, 25. 8. 2000). Autor uvádza: „Národná banka Slovenska 

sa vyhla nepríjemnému škandálu vďaka iniciatíve SME. ... V čase, keď mnohí 

Slováci riskovali krk pri záchrane a ukrývaní celých židovských rodín pred 

deportáciami do táborov smrti, autor Zbojníckej mladosti a Jerguša Lapina 

s požehnaním rasistických zákonov vtedajšieho štátu ukradol známe 

bratislavské kníhkupectvo Steiner. Asi mu bolo nepríjemné stretávať vo 

„svojom“ obchode jeho skutočných majiteľov, takže listom požiadal o ich 

deportáciu. Jeho písomná žiadosť sa zachovala do dnešných dní, takže žiaden 

chytrák či obhajca ľudáctva dnes v prípade Ondrejova nemá šancu zahmlievať 

ani prekrúcať pravdu. Preto je pochopiteľné, ak po zverejnení Ondrejovovho 

listu všetky inštitúcie, ktoré ho na pamätnú mincu navrhli, svoj návrh bez 

diskusií stiahli späť. Všetky až na jednu. Reakcia riaditeľa Stredoslovenského 

múzea Milana Šoku je šokujúca. Bolo by draním papiera vysvetľovať, prečo je 

stanovisko riaditeľa Stredoslovenského múzea nemorálne, hlúpe, nebezpečné 

a škodlivé. Netreba si robiť ilúzie, že takých ako on je na Slovensku viac. Ak 

človek nazve sprostú krádež a spolupodieľanie sa na vraždách „historickou 

chybou,“ by nemal byť na výplatnej listine štátnej inštitúcie (2001, s. 45 – 46).  

M. Šoka spätne reaguje na obvinenia v liste z dňa 4. 9. 2000, 

z ktorého vyberáme: „Žiaľ, nemôžem ostať slepým a hluchým, aby som 

nezareagoval na poznámku Nebezpečná obhajoba od Aleša Krátkeho, ktorý 
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ma vulgárne, demagogicky a bulvárne „prekádroval“ v Novom čase 25. 8. 

2000 za vyslovenie názoru k vydaniu pamätnej mince k 100. výročiu narodenia 

Ľuda Ondrejova. 1. Svojím presvedčením som nikdy nebol a nie som nositeľom 

či propagátorom antisemitských, ľudáckych, fašistických a rasistických 

názorov, o čom dobre vedia moji najbližší, priatelia, kolegovia a „šéfovia.“ 2. 

Amorálny postoj Ľ. Ondrejova k židovským spoluobčanom, ktorý zlyhal 

v určitom období svojho života, je pre mňa odsúdeniahodným faktom. Ale čo 

s jeho účasťou v SNP a literárnou tvorbou ako uvádza Slovník slovenských 

spisovateľov (1999). 3. Návrh na vydanie pamätnej mince pre emisný odbor 

Národnej banky Slovenska (NBS) som podpísal s vedomím, že odporúčam NBS 

na posúdenie spisovateľa, ale nie arizátora. Ak banková rada NBS rozhodla 

o jeho vyradení zo svojho emisného plánu na rok 2001 (SME, 31. 8. 2000), 

s jej rozhodnutím sa stotožňujem a rešpektujem ho“ (2001, s. 46 – 47).  

 

 Dňa 29. 4. 2004 sme požiadali o  súkromný rozhovor riaditeľa Múzea 

židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave, P. Mešťana, 

aby nám ako znalec problematiky holokaustu pomohol objasniť účasť  Ľuda 

Ondrejova na arizácii a tragických udalostiach rodiny Steinerovcov v období 

druhej svetovej vojny. Rozhovor sa uskutočnil a P. Mešťan súhlasil 

s publikovaním sprostredkovaných informácií. Predmetom nášho rozhovoru 

bolo vyhlásenie Ľuda Ondrejova a jeho návrh na zaistenie Židov. P. Mešťan 

potvrdil ich obsah na základe originálov textov, ktoré po novembrovej 

revolúcii 1989 prešli z archívu ÚV KSČ do archívu Múzea židovskej kultúry 

SNM v Bratislave, i tragické osudy rodiny Steinerovcov, ako sme ich poznali 

podľa knihy M. Trančíka (1997). Tiež nás upozornil na svedectvo Davida 

Sigmunda Steinera,  zachytené v dokumentárnom filme Viera a holokaust, 2. 

časť (2001).   
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 Ondrejovovu arizáciu kníhkupectva spájal P. Mešťan s príležitosťou, 

ako si prilepšiť a prísť k peniazom na alkohol (o jeho sklone k alkoholu sa 

vedelo). To by znamenalo, že Ľuda Ondrejova mohol spočiatku zaujímať zisk 

z obchodu, neskôr možno aj záujem pomôcť príslušníkom rodiny Steinerovcov 

naďalej pracovať v kníhkupectve. Spisovateľ im totiž niekoľkokrát vybavoval 

pracovné povolenia. V súvislosti s Ondrejovovým  vyhlásením P. Mešťan 

poukázal na možný vplyv šéfa Úradu propagandy tzv. slovenského štátu Tida 

J. Gašpara, ktorý bol medzi príslušníkmi bratislavskej bohémy známy ako 

nacionalista a prívrženec fašizmu so silným vplyvom na umelcov v Martine, 

kde pôsobil aj Ľudo Ondrejov.  

Podľa P. Mešťana to bola práve KSČ, ktorá archivovala dôkazové 

materiály o Ondrejovovej účasti na deportácii rodiny Steinerovcov do 

koncentračných táborov, lebo chcela ťažiť z umelcovho literárneho talentu. 

Preto mu ponúkla aj členstvo v KSČ, čo Ondrejov prijal dňa 17. 5. 1946.      

 

P. Kováčik v knihe Tvorivý pobyt uvádza, že Ľudo Ondrejov arizoval 

v Bratislave dva obchody: „ANTIKVARIÁT STEINER, ale aj CK (Cinkner – 

Mistrík) – Veľkoobchod so strižným tovarom a galantériou“ (2000, s. 66). 

Podľa autora spisovateľ „ani vec poriadne nedomyslel, a už bol vlastníkom 

dvoch obchodov. Sedemtisíc slovenských korún bol v tých časoch veľký peniaz, 

za ktorý sa dalo veľa nadobudnúť. Aj by bol, ale tie peniaze ho pálili, 

neponáhľal sa s nimi do banky, ale do najbližšej putiky... a víno tieklo, hudba 

hrala!“ (2000, s. 74).   

 

Pri vymedzení portrétu Ľuda Ondrejova sme spracovali všetky 

dostupné ohlasy na ľudskú a umeleckú osobnosť spisovateľa. Konštatujeme, 

že jedna  konkrétna udalosť vážne naštrbila ľudský rozmer človeka, ktorý celý 

život túžil po harmónii v prírode i ľudskej spoločnosti. Vnímame to ako rozpor 
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medzi tým, čo autor po celý život hlásal, a tým, čo v istej chvíli vykonal. Preto 

nás zaujala autorova výpoveď z posledných rokov života, poznačených 

pocitom smútku, rezignácie a sebaobviňovania. „Som človek samá chyba. 

Často som v osamotení premýšľal, kde a kedy som povedal nerozmyslené slovo 

alebo vykonal naničhodný skutok. Vtedy som iste bol nepríčetný, mal som 

v duši zmätok. Nech mi odpustí, komu som ublížil, a nech mi odpustia všetci, 

ktorí ma v taký čas videli alebo počuli“ (Maťovčík, 1986a, s. 215). Napriek 

tomu prijímame Ľuda Ondrejova ako umelecky hodnotného a originálneho 

spisovateľa, ktorý sa svojím talentom presadil aj v slovenskej literatúre pre deti 

a mládež. 
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