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 „V novodobej literárnej tvorbe sa detstvo stáva zdrojom nového 

pohľadu na svet dospelých. Cez optiku detstva, jeho prirodzenosti, priamosti, 

ľudskej rýdzosti, literatúra odhaľuje vnútro ľudského subjektu a pripravuje 

umelecky pôsobivú výpoveď o svete dospelých. Svet detstva a svet dospelých 

stávajú sa tak významným sujetovým priestorom, v ktorom sa umelecky 

realizujú aktuálne tvorivé zámery spisovateľov.“    

           Ján Kopál 

                                                                      

 Súčasné literárnovedné nazeranie na umeleckú hodnotu a recepciu 

žánrov pôvodnej slovenskej literatúry pre deti a mládež je aktuálne v tom 

zmysle, že sa v ňom opäť začal preferovať záujem o  návraty k  dobovo 

potvrdeným, ale i zaznávaným žánrom slovenskej detskej literatúry. Tento jav 

podľa Z. Stanislavovej napĺňa to, „čoho sa na začiatku 90. rokov dovolávali J. 

Noge, O. Sliacky a J. Kopál ako veci nesmierne aktuálnej: nie 

prehodnocovania detskej literatúry uplynulých desaťročí, ale jej hodnotenia 

prirodzeným a  precíznym výberom, v ktorom rozhodujúce hodnotové kritérium 

tvorí estetická a čitateľská aktuálnosť knižky v novom spoločenskom kontexte“ 

(1999, s. 15). S naznačeným trendom v literárnej vede o detskej literatúre 

korešponduje téma monografickej práce, zameraná na osobnosť Ľuda 

Ondrejova a jeho tvorbu pre deti a mládež v literárnohistorickej recepcii.    

 Život i dielo dvojdomého slovenského spisovateľa Ľuda Ondrejova 

sa s odstupom času dostáva opäť do centra pozornosti literárnych teoretikov 

a kritikov, aby z nového uhla pohľadu a v nových spoločenských podmienkach 

aktualizovali či prehodnotili jeho celoživotné dielo a objasnili aj niektoré 

menej známe okamihy z jeho   života.  Opodstatnenosť    tohto    konania J. 

Števček vyjadril slovami: „V priamom dotyku s dielom tohto výnimočného 
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umelca máme dojem, že ho každý musí zažívať inak, osobne. Každý nový pokus 

o pochopenie a intelektuálne zvládnutie Ondrejovovej tvorby je vecne 

oprávnený“ (1978, s. 9).              

Cieľom monografickej práce je konfrontácia dobovej a aktuálne 

vnímanej literárnohistorickej recepcie osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho tvorby 

pre deti a mládež. Ako východisko nám poslúžil tzv. biografický princíp 

literatúry (Zajac, 1990, s. 141), čiže návrat do literárnohistorického času 

a priestoru, v ktorom  autor žil a tvoril. Z periodizácie dejín slovenskej detskej 

literatúry podľa O. Sliackeho vyplýva, že Ľudo Ondrejov má v procese jej 

umeleckého konštituovania svoje pevné miesto, je jej zakladateľskou 

osobnosťou a „do jej emancipačného procesu zasiahol prozaickým dielom, 

v ktorom ideovo-esteticky jedinečným spôsobom prekonal tradičný model 

intencionálnej tvorby pre deti a mládež. Pozoruhodné pritom je, že téma 

detstva stala sa mu médiom, prostredníctvom ktorého najintenzívnejšie vyjadril 

svoju životnú i umeleckú koncepciu, stelesnenú v ideáli prírodného sveta 

a slobodného bytia“ (1986, s. 11). 

Metodológia našej práce spočíva v literárnohistorickom výskume  

bibliografických odkazov na Ľuda Ondrejova a jeho tvorbu pre deti a mládež. 

Jeho súčasťou je metóda získavania, zhromažďovania a triedenia historických 

a novodobých prameňov a metóda literárnohistorickej komparácie dobových 

a súčasných náhľadov. 

Koncepčne je monografická práca rozložená do troch ústredných 

kapitol.  V prvej kapitole Ľudo Ondrejov v dobovej literárnohistorickej 

recepcii  (30. – 60. roky 20. storočia) sme skúmali dobové pohľady na ľudskú 

a umeleckú osobnosť Ľuda Ondrejova. Na základe faktografického materiálu 

o Ondrejovovom živote a diele sme zisťovali, ako bol autor akceptovaný 

v období svojho života. Súčasne sme sa usilovali identifikovať tie okolnosti 

v Ondrejovovom živote, ktoré mohli ovplyvniť jeho smerovanie k literatúre 
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pre deti a mládež. V tejto súvislosti nás tiež zaujímalo, s akým ohlasom 

dobovej čitateľskej verejnosti i formujúcej sa literárnej kritiky o detskej 

literatúre sa stretla žánrovo pestrá Ondrejovova tvorba pre mládež a ako autor 

reagoval na niektoré kritické poznámky.  Súčasne sme pozorovali,  či sa 

spisovateľ a jeho umelecká tvorba pre deti a mládež stali inšpiráciou pre iný 

druh dobového umenia. 

V druhej kapitole Ľudo Ondrejov v novodobej literárnohistorickej 

recepcii (druhá polovica 20. a začiatok 21. storočia) sme sa zamerali na 

novodobé pohľady na ľudskú i umeleckú osobnosť Ľuda Ondrejova, na 

konfrontáciu názorov a postojov ešte žijúcich Ondrejovových generačných 

druhov, ale aj novodobých prijímateľov jeho diela. Jadro kapitoly spočíva 

v poskytnutí netradičného pohľadu na tzv. vnútornú biografiu autora ako na 

priestor oveľa zložitejších problémov, spočívajúcich „v podmienenosti 

a skĺbenosti životných osudov a tvorby spisovateľa, tak mnohostranne 

transformovanej v jeho literárnom diele“ (Maťovčík, 1988, s. 42), a to z 

hľadiska nových spoločensko-ekonomických podmienok. Vychádzajúc 

z nového uhla pohľadu súčasnej literárnej vedy na umelecké hodnoty detskej 

literatúry, preferujúcom zohľadňovanie detského aspektu, sme chceli ukázať, 

aké miesto má autor Ľudo Ondrejov a jeho detská tvorba v novodobej recepcii 

slovenskej literatúry pre deti a mládež. V závere kapitoly na základe získaných 

poznatkov potvrdíme alebo vyvrátime nadčasovosť Ondrejovovho diela pre 

deti a mládež nielen v kontexte súčasnej, modernej a postmodernej detskej 

literatúry, ale aj v iných druhoch novodobého umenia.  

V tretej kapitole Komparácia  literárnohistorickej recepcie Ľuda 

Ondrejova  sme sa zaoberali syntézou a komparáciou názorov z dobovej a  

novodobej literárnohistorickej recepcie osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho 

tvorby pre deti a mládež.  
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