
ZÁVER 

 

 

„Je dobré, že sa o Ondrejovovi dozvedáme nové fakty. Nie preto, aby 

sme celú jeho literatúru lineárne merali jeho skúsenosťou, ale preto, aby sme 

hlbšie precítili ustavičnú osciláciu medzi mýtom a skutočnosťou, ktorá – tá 

oscilácia – má pre Ondrejova zásadný význam. Nás, počúvajúcich či 

čítajúcich, vždy zaujímalo, aký kabát si príbeh oblieka, ako po mnohé roky 

a v mnohých mutáciách obrastá skutočnosť u Ondrejova vždy novým a novým 

svalstvom príbehu. Bol vari posledný zo slovenských rozprávačov – 

rozprávkárov: uňho sme ešte mohli sledovať príbehy v procese, v pohybe – 

jediná pravda bola vlastne v tom, že sa príbeh ustavične pohyboval a menil.“  

                

                              Vladimír Mináč 

 

 V súvislosti s nastoleným problémom literárnohistorickej recepcie 

osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež sme dospeli 

k poznaniu, že slovenský spisovateľ Ľudo Ondrejov dokázal svojimi 

výnimočnými ľudskými a umeleckými schopnosťami osloviť všetky vekové 

kategórie: deti, mládež i dospelých, a to nielen v čase svojho života, ale aj 

dnes, kedy od jeho smrti uplynulo viac ako štyridsať rokov. Na základe 

neustáleho záujmu literárnej vedy i čitateľskej verejnosti o spisovateľovu 

osobnosť i literárnu tvorbu pre deti a mládež, odhaľovania nových poznatkov o 

nevyjasnených obdobiach z autorovho života sme si dokázali vytvoriť 

konkrétnejší obraz o autorovej osobnosti, hoci sa domnievame, že na  

spisovateľa Ľuda Ondrejova sa vzťahuje tzv. autorský mýtus. To znamená, že 

obraz, ktorý sme si vytvorili, nemusí byť objektívne pravdivý. Vnímame ho 

ako fikciu, ktorá  podľa nášho názoru doprevádza aj autorovu tvorbu pre deti a 
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mládež a podmieňuje jej chápanie. Ľudo Ondrejov sa stal súčasťou kontextu 

tej tvorby pre mládež, ktorá svojou umeleckou hodnotou a aktuálnosťou 

nadobudla charakter nadčasovosti. Svedčia o tom nielen reedície 

Ondrejovových kníh pre deti a mládež, nové pohľady literárnej kritiky, ale aj 

odozva jeho osobnosti a diela v rôznych žánroch slovesného i mimoliterárneho 

umenia.        

Nazdávame sa, že týmto konštatovaním sa Ľudovi Ondrejovovi 

priznáva tá najvyššia pocta, akú môže dosiahnuť umelec-spisovateľ, ak ho jeho 

dielo prežije. Najväčšiu zásluhu má však na tom sám spisovateľ, ktorý dokázal 

uchovať aj v tvorbe pre deti a mládež svoju ľudskú tvár a dôstojnosť, zosúladiť 

svoju životnú i umeleckú filozofiu, využiť a rozvíjať svoj rozprávačský talent 

a tvorivý spisovateľský náboj a osloviť každého človeka, prijímateľa jeho diela 

bez ohľadu na vek či sociálne postavenie v spoločnosti. V tomto zmysle sa aj 

pre nás stáva jedným z „rytierov slovenskej literatúry, “ ako ho príznačne 

nazvala A. Hájková a zdôvodnila to slovami: „Pro toto vše, i pro ono gesto 

toulavého jezdce sklánějicího se k bědnému človéku a zvedajícího jej z prachu 

země, i pro rezignovaný vzdech nadsnahami o řešení jeho strastí v kolektívním 

měřítku, i pro to porozumění mámivému hlasu hor, ... i pro věrnost domovu, 

k němuž sa musí stále vracet“ (Hájková, 1961, s. 94).   

Neustále návraty k Ondrejovovej tvorbe pre deti a mládež určite 

súvisia aj s charakterom modernej pretechnizovanej doby, v ktorej žijeme. 

Klasické, umelecky hodnotné diela slovenských spisovateľov pre deti a mládež 

môžu byť pre dnešných mladých čitateľov príjemnou zmenou a vhodným 

prostriedkom na zamyslenie i citové rozvíjanie ich osobností. Detský čitateľ 

môžu objavovať v Ondrejovovom diele vždy niečo nové a podnetné pre seba 

i svoje okolie. Aktuálnosť Ondrejovovej tvorby pre deti a mládež vidíme 

predovšetkým v jeho humánnom posolstve a živom odkaze pre súčasnú 

i budúcu generáciu.    
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 Prínos  monografickej  práce  vidíme predovšetkým v tom, že sme 

sa usilovali priblížiť osobnosť Ľuda Ondrejova a jeho tvorbu pre deti a mládež. 

Vyčlenili sme si nasledujúce tematické oblasti:  

 literárnohistorická  recepcia  spisovateľa  a jeho detskej tvorby v 

rámci dvoch  časových období:  1. 30. – 60. roky 20. storočia  ako 

klasické obdobie umeleckej detskej literatúry a prínos Ľuda 

Ondrejova do jej formovania;  2.  60. roky 20. storočia – začiatok 21. 

storočia ako obdobie modernej detskej literatúry a miesto Ľuda 

Ondrejova v kontexte súčasnej detskej tvorby; 

 obraz ľudskej i umeleckej osobnosti Ľuda Ondrejova,  zmapovanie   

jeho tvorby pre deti a mládež a vplyvu na žánre slovesného 

i neslovesného umenia v rámci dvoch vytýčených časových období;  

 nové  informácie  o  menej  známych okolnostiach zo života Ľuda 

Ondrejova i jeho literárnej činnosti pre detského čitateľa;       

 aktuálnosť  osobnosti   Ľuda   Ondrejova   i   jeho umeleckej  tvorby  

pre  deti  a  mládež  pre  súčasnú   i   budúcu  mladú  generáciu,  

význam  súčasných návratov  ku klasickým dielam  slovenskej 

literatúry pre deti a mládež; 

 kompletizácia dostupných  bibliografických   odkazov   na   Ľuda   

Ondrejova.  

 

Domnievame sa, že napriek rozsahu predloženej práce sme 

problematiku  definitívne neuzavreli. Ba naopak. Nastolili sme jeden ústredný 

problém, ktorý otvára širší priestor pre ďalšie vedecké bádanie, ktoré by mohlo 

upresniť naše doterajšie poznanie o osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho tvorbe 

pre deti a mládež. Do úvahy prichádzajú ďalšie čiastkové okruhy problémov, 

ktoré ponúkame v nasledujúcom prehľade, napr.  
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 Dotvoriť problematiku literárnohistorickej recepcie osobnosti Ľuda 

Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež o ďalšie, doteraz síce 

známe, ale ťažšie prístupné pramene; objavovať nové pramene, ktoré 

by prispeli k objasneniu niektorých skutočností z autorovho života. 

 Rozšíriť a  prehĺbiť doterajšie poznanie umeleckej hodnoty 

Ondrejovovej  detskej tvorby interpretáciou autorovej poetiky a miery 

uplatnenia detského aspektu v konkrétnom literárnom žánri, a to v 

knižnej, časopisecky publikovanej i v rukopisnej podobe zachovanej 

Ondrejovovej tvorby pre deti a mládež.    

 Zaoberať sa  problémom recepcie Ondrejovovej trilógie Slnko 

vystúpilo nad hory  vo vzťahu k súčasným mladým čitateľom.  

 Poskytnúť  námety  na  tvorivé  využitie  Ondrejovových  kníh  pre  

deti  a mládež v  súčasnej   didaktickej   komunikácii   na   

základných,   stredných   i vysokých školách, prípadne aj 

v predškolských zariadeniach. 

 Zostaviť antológiu z detskej tvorby Ľuda Ondrejova. 

 Kompletizovať bibliografické odkazy na spisovateľa Ľuda Ondrejova 

a spracovať ich na CD-ROM.   

 Zaoberať sa problémom ľudského zlyhania Ľuda Ondrejova 

v súvislosti s arizovaním kníhkupectva rodiny Steinerovcov 

a autorovu účasťou na jej tragickom osude v období druhej svetovej 

vojny. 

 

 

 

 

 

 

 181


