
3 KOMPARÁCIA LITERÁRNOHISTORICKEJ RECEPCIE  

ĽUDA ONDREJOVA  

 

 „Málo slovenských spisovateľov aj v minulosti chcelo a vedelo 

zdokonaľovať i rozvíjať svoje vrodené tvorivé schopnosti. Ľudo Ondrejov 

nepochybne patrí medzi nich. ... Ľud ho spoluvytváral – s ním ostane večne 

živé.“   

                            Andrej Mráz

  

 Na základe získaných poznatkov sa sústredíme konfrontáciu dobovej 

(30. – 60. roky 20. storočia) a novodobej (druhá polovica 20. a začiatok 21. 

storočia) recepcie osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež. 

Prostredníctvom komparácie poukážeme na podobnosti a odlišnosti 

v dobových a novodobých náhľadoch na ľudskú a umeleckú osobnosť Ľuda 

Ondrejova, na literárnohistorickú recepciu autorových žánrov detskej 

literatúry, na miesto spisovateľa v kontexte literatúry pre deti a mládež, ako aj 

na tvorivú odozvu osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež 

v žánroch slovesného i neslovesného umenia.   

 

Prvá komparácia – vymedzenie časových období  

Časové obdobia dejín slovenskej detskej literatúry sa  zhodujú 

s obdobím nášho zhromažďovania bibliografických odkazov na osobnosť 

a dielo Ľuda Ondrejova pre deti a mládež. Prvé časové obdobie: 30. – 60. roky 

20. storočia – klasické obdobie umeleckej detskej literatúry = obdobie života 

a tvorby Ľuda Ondrejova  v dobovej literárnohistorickej recepcii osobnosti 

spisovateľa a jeho tvorby pre deti a mládež. Druhé časové obdobie: 60. roky 

20. storočia – začiatok 21. storočia – obdobie modernej až postmodernej 
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detskej literatúry = obdobie od autorovej smrti po súčasnosť v novodobej 

literárnohistorickej recepcii Ľuda Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež. 

V prvej kapitole monografie pod názvom Ľudo Ondrejov v dobovej 

literárnohistorickej recepcii (30. – 60. roky 20. storočia) a v druhej kapitole 

Ľudo Ondrejov v novodobej literárnohistorickej recepcii (druhá polovica 

20. a začiatok 21. storočia) sme sa zaoberali problémom literárnohistorickej 

recepcie osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež. Pri 

zisťovaní  bibliografických odkazov na Ľuda Ondrejova (do počtu sme 

nezahrnuli bibliografické odkazy na Ondrejovovu tvorbu pre dospelých) sme 

využili rešeršné služby Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorá sa 

opierala predovšetkým o Národnú bibliografiu Slovenska, archívny materiál 

a dosiaľ neúplne spracovanú národnú bibliografiu Slovenska na CD-ROM. 

Opierali sme sa aj o rešeršné služby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, 

Okresnej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a Univerzitnej knižnice 

Prešovskej univerzity v Prešove. Cenným prameňom boli aj dve  personálne  

bibliografie  Ľuda  Ondrejova: 1.  Kováč, M.  – Záveská,   Ľ.:  Ľudo   

Ondrejov (K šesťdesiatinám). Personálna bibliografia. Čitateľ, 10, 1961, č. 

10, s. 445 – 449, 2. Halaša, P.: Ľudo Ondrejov (Personálna bibliografia). 

Martin: Matica slovenská, 1972. 102 s.  

Pracovali sme aj s bibliografickým súpisom slovenskej literatúry pre 

deti a mládež od O. Sliackeho:  Bibliografia  slovenskej  literatúry  pre deti  

a mládež v rokoch 1945 – 1964 (1965)  a  Bibliografia  slovenskej  literatúry  

pre deti  a mládež v rokoch 1918 – 1944 (1970).    

 Zo zistených 337 bibliografických odkazov na Ľuda Ondrejova sme 

v práci využili 299 odkazov, k 38 bibliografickým odkazom sme sa v dôsledku 

ich znehodnotenia nedostali.  
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 Druhá komparácia – počet a  charakter dobových a  novodobých 

bibliografických odkazov  

Prvé časové obdobie (30. – 60. roky 20. storočia), teda obdobie života 

a literárnej tvorby Ľuda Ondrejova = 114 bibliografických odkazov. Z nich 

bolo 22 odkazov znehodnotených alebo neúplných. Išlo najmä o recenzie 

Ondrejovových kníh pre deti a mládež (19) a rozhovory so spisovateľom (3).  

Pri spracovaní dobovej literárnohistorickej recepcie Ľuda Ondrejova sme 

využili  92 bibliografických odkazov s nasledujúcim zameraním:  Ľudo 

Ondrejov o sebe (19 odkazov), besedy a rozhovory s  Ľudom Ondrejovom 

(8 odkazov), odborné štúdie a populárne články o autorovi a jeho diele (25 

odkazov; z nich jazykovedné štúdie – 2 odkazy, literárnovedné štúdie – 13 

odkazov, populárne články – 10 odkazov), knižné tituly s portrétom Ľuda 

Ondrejova (2 odkazy),  zdravice Ľudovi Ondrejovovi  (19 odkazov), 

personálna bibliografia Ľuda Ondrejova (1 odkaz), recenzie 

Ondrejovových kníh pre deti a mládež (18 odkazov). 

       Druhé  časové  obdobie  (druhá  polovica  20. a  začiatok 21. storočia), 

teda  obdobie po smrti autora = 224 bibliografických odkazov.  Z nich bolo 

16 odkazov znehodnotených alebo neúplných. Boli to spomienky na Ľuda 

Ondrejova (7) a populárne články pre deti a dospelých v časopisoch a dennej 

tlači (9). Pri novodobej literárnohistorickej recepcii Ľuda Ondrejova sme 

spracovali 208 bibliografických odkazov s nasledujúcim zameraním:  

spomienky na Ľuda Ondrejova (42 odkazov), jubilejné články o Ľudovi 

Ondrejovovi  (23 odkazov), jazykovedné štúdie (5 odkazov), literárnovedné 

štúdie (81 odkazov), zborníky z literárnovedných konferencií o Ľudovi 

Ondrejovovi  (3 odkazy), populárne články pre deti a dospelých (23 

odkazov), monografie o Ľudovi Ondrejovovi  (2 odkazy), knižné tituly 

s portrétom Ľuda Ondrejova  (16 odkazov), recenzie reedícií 

Ondrejovových kníh pre deti a mládež  (4 odkazy), rozhovory o Ľudovi 
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Ondrejovovi (3 odkazy), personálna bibliografia Ľuda Ondrejova (2 

odkazy), bibliografický súpis literatúry pre deti a mládež  (3 odkazy), 

súbor fotopohľadníc Ľuda Ondrejova (1 odkaz). 

V rámci druhej komparácie pozorujeme odlišnosti  v počte 

a charaktere bibliografických odkazov. Zistili sme, že druhému časovému 

obdobiu zodpovedalo oveľa viac bibliografických odkazov (208) na Ľuda 

Ondrejova ako prvému časovému obdobiu (92 odkazov). Podľa nášho názoru 

záujem o osobnosť a dielo Ľuda Ondrejova pre deti a mládež v prvom 

časovom období súvisel skôr so všeobecne známym a výnimočným 

rozprávačským talentom spisovateľa, majstra ústneho podávania príbehov. 

Svedčí o tom charakter zistených 92 bibliografických odkazov (krátke 

správy, zdravice, krátke recenzie kníh, rozhovory, informácie o literárnych  

pásmach, súťažiach, rozhlasových a televíznych reláciách). Z charakteru 208 

bibliografických odkazov v druhom časovom období, teda po smrti autora, 

vyplýva,  že sa zvyšuje záujem o osobnosť Ľuda Ondrejova  a  jeho tvorbu   

pre  deti  a  mládež,   a  to  nielen  v  súvislosti  so spisovateľovým 

rozprávačským talentom, ale aj umeleckými kvalitami literárnej tvorby a 

neobjasnenými skutočnosťami z autorovho života, najmä z obdobia druhej 

svetovej vojny. Záujem o osobnosť a dielo Ľuda Ondrejova  nadobudol širšie 

dimenzie a mnohostrannejšie rozmery, ktorým zodpovedali príspevky 

v časopisoch a dennej tlači, ale aj náročnejšie odborné a vedecké štúdie, 

monografické práce o spisovateľovi, dokumentárno-biografický materiál, 

literárnovedné interpretácie Ondrejovovej tvorby pre deti a mládež či aktuálne 

rokovania na vedeckých seminároch a konferenciách.   

Sme toho názoru, že spisovateľ Ľudo Ondrejov svojou výnimočnou 

osobnosťou i literárnym dielom zaujal literárnovednú i čitateľskú verejnosť 

v obidvoch obdobiach. Nižší počet bibliografických odkazov (92) v prvom 

období zodpovedá počiatkom umeleckej fázy literatúry pre deti a mládež 
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i počiatkom formovania literárnej vedy o detskej literatúry. Vyšší počet 

bibliografických odkazov (208) v druhej polovici 20.  a začiatkom 21. 

storočia súvisí s kvalitatívne novým, moderným obdobím nielen v literatúre 

pre deti a mládež, ale aj v literárnej vede, a tým aj náročnejším 

a komplexnejším pohľadom jej predstaviteľov na autorov klasického obdobia 

slovenskej detskej literatúry.        

 

Tretia komparácia – vyvodenie významu 60. rokov 20. storočia ako 

medzníkového obdobia  

 60. roky sa stali prelomovými rokmi v dejinnom vývine literatúry pre 

deti a mládež; charakterizuje ich prechod  z umeleckej fázy do 

kvalitatívne vyššej, modernej fázy; 

 60. roky sa stali rokmi  kvalitatívneho  posunu  v  nazeraní literárnej 

vedy o detskej literatúre na umelecké hodnoty literatúry pre deti a 

mládež;    

 60. roky sa stali  medzníkom oddeľujúcim  obdobie  života a literárnej 

tvorby Ľuda Ondrejova od obdobia po jeho smrti aj v našom  

výskume.  

 

 Štvrtá komparácia – problematika autorstva bibliografických 

odkazov  

V rámci prvého časového obdobia sme pri štúdiu archívnych 

materiálov narazili na mnoho príspevkov od anonymných autorov, kým 

v druhom časovom období sa takí autori vyskytujú veľmi zriedkavo. Aj keď 

odhaľovanie anonymity autorov nebolo predmetom nášho bádania, pri 

skúmaní novodobých materiálov sa nám podarilo identifikovať niektorých 

anonymných autorov, najmä zásluhou bibliografického súpisu slovenskej 

literatúry pre deti a mládež od O. Sliackeho (Bibliografia slovenskej literatúry 
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pre deti a mládež v rokoch 1918 – 1944. Bratislava: Mladé letá, 1970. 273 s.) 

a personálnej bibliografie Ľuda Ondrejova od P. Halašu (Ľudo Ondrejov. 

Personálna bibliografia. Martin: Matica slovenská, 1972. 102 s.). Naše 

zistenia sa týkali nasledujúcich anonymných autorov: 

A. M. = MRÁZ, Andrej (O. Sliacky, 1970, s. 88), 

A. N. = MEČIAR, Stanislav (O. Sliacky, 1970, s. 88), 

BENKO, J.  = MARTÁK, Ján (O. Sliacky, 1970, s. 85, 89), 

C. Ján = MRÁZ, Andrej (O. Sliacky, 1970, s. 87), 

jgž = ŽATKULIAK, J. G. (P. Halaša, 1972, s. 46), 

jm = MARTÁK, Ján (O. Sliacky, 1970, s. 86), 

J. M. = MARTÁK, Ján (P. Halaša, 1972, s. 39), 

J. P.  = POLIAK, Ján (P. Halaša, 1972, s. 77), 

K. = KRČMÉRY, Štefan (P. Halaša, 1972, s. 27), 

L. K. = MRÁZOVÁ, Lea (O. Sliacky, 1970, s. 87), 

oa = CHORVÁTH, Michal (P. Halaša, 1972, s. 56), 

rk = MEČIAR, Stanislav (O. Sliacky, 1970, s. 86). 

 S identifikáciou skratiek ďalších anonymných autorov:  ak, aš, bk, 

Bri, d, D. H., E. H., el, eš, fs, Fr. Sv., ig, inc, jč, jk, J. L., J. T., Kž, Kult., L. 

Č., m, mh, nat, NČ a FH, ob, oj, oko, Pl, red, rg, S. K., vl, vsl, zk, sme sa 

v spomínaných prameňoch nestretli. 

   

Piata komparácia – dobová a novodobá recepcia Ondrejovovej 

ľudskej i umeleckej osobnosti a okolností jej formovania 

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

nenašli veľa informácií o skúmanej problematike, ale z viacerých  dostupných 

archívnych materiálov sme zistili, že sa opakovane spomínajú  isté okolnosti 

formovania ľudskej i umeleckej osobnosti Ľuda Ondrejova. Na niektoré z nich 
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nás upozornil aj sám spisovateľ. V dôsledku toho sme usúdili, že v jeho živote 

museli  zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu. 

 V rámci súčasnej recepcie (druhá polovica 20. a začiatok 21. storočia) 

Ondrejovovej ľudskej i umeleckej osobnosti a okolností jej formovania sa nám  

prostredníctvom spomienok Ondrejovových priateľov a známych od roku 1962 

po našu súčasnosť potvrdili poznatky získané z dobových materiálov z čias 

autorovho života.  Za prínos považujeme to, že o jednotlivých etapách 

Ondrejovovho života sme získali oveľa podrobnejšie informácie, ktoré prispeli 

k vnímaniu Ľuda Ondrejova aj po jeho smrti ako  jedinečného a výnimočného 

človeka i umelca. Musíme konštatovať, že samotného spisovateľa počas jeho 

života obchádzali pocty. Vtedy to boli to len ojedinelé prejavy uznania jeho 

literárnej tvorby. Skôr sme zaznamenali prejavy nadšenia z jeho živého 

rozprávania od rôznych poslucháčov. Považujeme ich za prvé bezprostredné 

signály rešpektovania jeho umeleckého majstrovstva. Súčasnosť potvrdila, že 

„Ľudo Mistrík – Ondrejov bol aj básnik a prozaik so silným sociálnym cítením, 

so zmyslom pre spravodlivosť, ... taký bol Ľudo Ondrejov: samotár, ktorý 

nemohol žiť bez ľudí“  (Rezník, 2001, s. 345), ale aj skutočnosť, že „tento 

legendárne družný človek bol jeden z najosamelejších“ (Maťovčík, 1986a, s. 

8). 

Takého vnímanie ľudskej i  umeleckej osobnosti Ľuda Ondrejova vo 

všeobecnosti v našej spoločnosti pretrvávalo až do roku 2000, kedy sa v tlači 

začínajú objavovať útržkovité informácie o zlyhaní Ľuda Ondrejova ako 

človeka v období druhej svetovej vojny v súvislosti s arizovaním Steinerovho 

antikvariátu v Bratislave a účasti spisovateľa na deportovaní rodiny 

Steinerovcov do koncentračných táborov. 

 V rámci dobovej recepcie ľudskej osobnosti Ľuda Ondrejova sme sa 

nestretli so žiadnym bibliografickým odkazom, ktorý by nás upozorňoval na 

spomínanú skutočnosť. V novodobej recepcii ľudskej osobnosti Ľuda 
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Ondrejova sme zachytili niekoľko prameňov k tejto problematike od O. 

Sliackeho a P. Mešťana, ktorí nás na ne upozornili. 

 

 Šiesta komparácia – Ondrejovova cesta k literatúre pre deti 

a mládež  

Zo skromného dobového materiálu sa dozvedáme, že spisovateľov 

záujem o detskú tvorbu bol spontánny a súvisel s autorovým postojom k 

dobovým spoločensko-politickým pomerom na Slovensku.  Objektívna 

skutočnosť bola v rozpore s autorovou túžbou po harmónii vzťahov medzi 

ľuďmi. V spomienkach na vlastné detstvo, oživovaním zážitkov z tohto 

obdobia, pozorovaním prírody a detí autor opakovane prežíval radostné chvíle.   

 Pri skúmaní genézy autorových kníh pre deti a mládež sme zistili, že 

Ondrejovov záujem o detskú tvorbu súvisel nielen  so spomienkami na vlastné 

detstvo, ale aj s jeho blízkym vzťahom k deťom a mládeži.  

V rámci novodobého pozorovania Ondrejovovej cesty k literatúre pre 

deti a mládež zisťujeme, že Ondrejov je síce predmetom bádania viacerých 

literárnych kritikov, historikov a teoretikov. Tí konštatujú známe okolnosti 

Ondrejovovej cesty k literatúre pre deti a mládež, len ich objasňujú v širších 

súvislostiach. 

Nové informácie v novodobých prameňoch prinášajú spomienky 

spisovateľových priateľov a generačných druhov, ktorí si pri rôznych 

príležitostiach oživujú v pamäti Ľuda Ondrejova a neobyčajné stretnutia s ním 

a pripomínajú zabudnuté či málo známe udalosti, ktoré ovplyvnili vznik tej 

– ktorej knihy pre mladého čitateľa.  

 

 Siedma komparácia – recepcia dobových a  novodobých pohľadov 

na Ondrejovovu tvorbu pre deti a mládež  
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Dobovú recepciu reprezentujú krátke recenzie a články o  

Ondrejovových  knihách pre deti a mládež. Majú väčšinou informatívny 

charakter,  sú jednoduché a často myšlienkovo povrchné. Iba občas sa 

vyskytuje jemná kritika či odporúčanie titulu pre mladých čitateľov. 

Podrobnejšiu analýzu i hodnotenie obsahovalo šesť príspevkov od J. Poliaka 

(1954, 1956, 1957, 1957, 1960, 1960). Paradoxne v recenziách českých 

autorov na české preklady Ondrejovových kníh pre deti a mládež sme 

zaregistrovali podrobnejšie interpretácie umeleckej hodnoty autora, než aké 

predstavovali vtedajšie slovenské kritické či polemické ohlasy.  

Zaznamenali sme, že spisovateľ Ľudo Ondrejov je už v dobe svojho 

života  vnímaný ako autor aj pre deti a mládež. Novodobé pramene hovoria 

o Ondrejovovom konkrétnom prínose pri koncipovaní umeleckej detskej 

literatúry v súvislosti s autorovým zohľadňovaním detského aspektu. Ondrejov 

si novou umeleckou metódou v literárnej tvorbe pre deti a mládež 

a aktuálnosťou spracovanej témy získal pevné miesto v kontexte súčasnej 

modernej literatúry pre deti a mládež. Pohľad literárnej vedy o detskej 

literatúre na Ondrejovove knihy pre mládež nadobúda v súčasnej dobe nové 

rozmery a zaznamenali sme kvantitatívny i kvalitatívny nárast odborného 

záujmu o túto spisovateľovu tvorbu. 

   

 Ôsma komparácia – aktualizácia Ľuda Ondrejova v žánroch 

dobového a novodobého umenia 

Zistili sme, že Ľudo Ondrejov bol inšpirujúcou osobnosťou pre 

autorov iných žánrov dobového slovesného i neslovesného umenia. Tento 

záujem pretrváva i po autorovej smrti, pričom osobitú pozornosť mu umelci 

venujú pri príležitosti jeho nedožitých životných jubileí. 
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