
DOBOVÉ POHĽADY NA GENÉZU ONDREJOVOVEJ TVORBY  

PRE DETI A MLÁDEŽ 

                       

 „Veď každý kvietok, ktorý pri chodníku kvitol, vtáčik, ktorý preletel, 

i tá hlina, žili svojím životom, prihovárali sa mi a ja som sa s nimi láskal. 

A túto lásku som sa snažil vložiť aj do svojich kníh.“ 

   Ľudo Ondrejov 

 

Dňa 1. 2. 1928 Ľudo Ondrejov nastúpil na miesto kancelárskeho 

úradníka v Matici slovenskej v Martine, kde pôsobil do 1. 12. 1933 (ALU 

SNK v  Martine). Toto obdobie jeho života považujeme za dôležité z dvoch 

dôvodov:  

 pôsobí ako slobodný umelec, 

 začína sa venovať aj literárnej tvorbe pre deti a mládež.    

Pri sledovaní Ondrejovovej cesty k literatúre pre deti a mládež 

sme sa opierali o osobné výpovede spisovateľa,  autentické svedectvá jeho 

priateľov a osobností, ktoré ho poznali. Doteraz vykreslený ľudský i umelecký 

portrét Ľuda Ondrejova nás priviedol k názoru, že jeho vstup do slovenskej 

literatúry pre dospelých a, domnievame sa, neskôr i do literatúry pre deti 

a mládež bol špecifickým prejavom autorovej nespokojnosti s dobou, v ktorej  

prežil svoje detstvo, mladosť i dospelý vek. 

Podľa E. Murgaša „Ondrejovov vstup a takmer okamžité sebanájdenie 

sa v pomerne zložitej a protirečivej situácii slovenskej literatúry rokov 

tridsiatych možno pripojiť k vitalistickému prúdu, v ktorom pošliapané ľudstvo 

chce nájsť liek na rany, spôsobené nezmyselným prelievaním krvi na frontoch 

prvej svetovej vojny, jednako najistejšie je konštatovať, že sila Ondrejovovho 

diela spočíva v nezlomnej viere v silu človeka, v jeho budúcnosť, ohrozenú 

ťaživou sociálnou skutočnosťou minulosti“ (1958b, s. 4). 
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Ondrejovove knihy pre deti a mládež vznikali paralelne s tvorbou 

pre dospelých. Napokon to potvrdzuje sám autor v článku Ako som začal 

písať slovami: „Medzi veršami písal som i rozprávky pre mládež, neskôr i celé 

knihy. Rozprávať sa s mládežou o mnohých zaujímavých veciach, ktoré sú jej 

neznáme, poúčať ju a zároveň zabávať, bolo pre mňa vždy radostné,“ (1947, s. 

1424).  

V jednom rozhovore s L. Dedinskou Ľudo Ondrejov vypovedá, ako sa 

dostal k literatúre pre deti a mládež: „Asi 26-ročného ma uväznili ako 

komunistu a držali v tmavej studenej cele, kde som ochorel na pľúca. Bola tam 

zima, veľa prachu, strava – obyčajné pomyje. Vtedy som si povedal, že musím 

napísať ľuďom, ako človek trpí neprávosťou.  Napísal  som  Martina  Nociara  

Jakubovie.   Keď  som  sa  vyrozprával z trpkostí, žiadalo sa mi povedať niečo 

aj o slnečnom jase. Tak som napísal Rozprávky z hôr a potom Zbojnícku 

mladosť, neskôr Jerguša Lapina. No nemyslite si, že v tých prácach je iba 

radosť a polahoda z radosti života. Bola to iba túžba o krajšom živote, lebo 

sme ho v skutočnosti mali veľmi zlý“ (1961, s. 180).  

J. Poliak charakterizoval Ľuda Ondrejova ako spisovateľa, ktorý 

„nerozdeľuje literárnu tvorbu na „detskú“ a „dospelú“ v tom zmysle, že tá 

prvá je čosi primitívnejšie, jednoduchšie a ľahšie. Detské knižky tvoria 

organickú jednotu s celým jeho dielom. Preniknuté sú tým istým postojom 

k svetu, ako aj poézia a próza pre dospelých. Knižkami pre deti si takisto riešil 

osobné problémy, apeloval na svedomia ľudí, ako aj dielami „nedetskými“...“ 

(1960a, s. 150). V knihách pre mládež autor pokračoval v nastoľovaní svojho 

osobne prežívaného problému, s ktorým súviselo aj jeho vyhranené 

stanovisko: vždy byť na strane pravdy, dobra a spravodlivosti. Podľa Ľuda 

Ondrejova má kniha nesmierny význam pre dieťa,   pretože  „veľmi  určite  a 

 mocne  účinkuje  na  utváranie  jeho  charakteru“ (Ondrejov, 1938, s. 286). 

Záujem o  detského čitateľa potvrdzuje autorov príspevok uverejnený 
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v časopise Živena, aktuálne adresovaný rodičom pred Vianocami. Ľudo 

Ondrejov v ňom dáva rodičom cenné rady, ako majú postupovať pri výbere 

kníh pre svoje deti: “Výber kníh pre dieťa je nie ľahký, a preto nemali by sme 

kupovať knihy náhodne, aké nám práve prídu pod ruku. Vybrať pre dieťa 

primeranú knihu znamená starostlive preskúmať jeho psychologický stav, zistiť 

jeho dobré stránky, závady a nedostatky jeho povahy a podľa toho postupovať 

pri kupovaní kníh, aby budúci dospelý človek stal  sa  osožným  členom  

ľudskej  spoločnosti“ (1938, s. 286 – 287). Zároveň poskytuje informáciu 

o vhodných a umelecky hodnotných knihách slovenskej a svetovej literatúry 

pre deti a mládež s ohľadom na vek dieťaťa. V závere zdôrazňuje, že každý 

rodič by mal zohľadňovať vzdelávací a výchovný aspekt knihy, lebo tie môžu 

rozhodujúco ovplyvniť ďalší vývoj mladých čitateľov: „Bystrému dieťaťu 

kúpime knižku s obsahom poučným, aby pri čítaní získalo i poučenie; menej 

bystrému, nedvižnejšiemu dieťaťu, pri ktorom sa prejavuje primálo fantázie, 

kúpime knižku fantastickú, aby sme podporili vývin jeho fantázie a naučili ho 

myslieť do šírky, pozerať na veci z viacej stránok. Čítaním si má dieťa osvojiť 

dobrovoľnú poslušnosť oproti rodičom a učiteľom, úctu k starším ľuďom, lásku 

k druhým deťom, k zvieratám a k celej božej prírode. Preto znovu prizvukujem, 

že sa treba rozhodnúť len pre diela spoľahlivých spisovateľov, aby nekupovali 

mačku vo vreci!“ (1938, s. 289 – 290).       

Z dobových materiálov o spisovateľovej detskej tvorbe sme vyvodili 

nasledujúcu genézu kníh Ľuda Ondrejova pre deti a mládež.   

 

Rozprávky z hôr  (1932) 

 Prvú knihu rozprávok pre deti pod názvom Rozprávky z hôr napísal 

Ľudo Ondrejov v Martine. Kniha vyšla v roku 1932 v edícii Matice slovenskej 

v Martine Dobré slovo ako jej 14. zväzok. Niektoré z rozprávok autor pred jej 

vydaním  publikoval v detskom časopise Slniečko (Slovenská národná 
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bibliografia Slovenskej národnej knižnice v Martine, ďalej SNB SNK 

v Martine). V roku 1940 v edícii Matice slovenskej v Martine Dobré slovo 

ako jej 40. zväzok vyšlo nové vydanie knihy. V rokoch 1950  a 1958 

Rozprávky z hôr vydalo vydavateľstvo Mladé letá v Bratislave s odporúčaním 

pre detských čitateľov od 9 rokov, v roku 1955 aj Slovenské nakladateľstvo 

detskej knihy v Bratislave s  doslovom od Jána Poliaka a s odporúčaním pre 

čitateľov od 9 rokov (SNB SNK v Martine).  

  O genéze tejto Ondrejovovej knihy sme sa z dobového materiálu 

o spisovateľovi dozvedeli len toľko, že tzv. rozprávky boli považované za 

„evokáciu drobných zážitkov z detstva, prežitého v tesnom dotyku s horou 

a vrchmi“ (Poliak, 1960a, s. 151). 

 
Tátoš a človek (1933)  

 Aj druhú knihu pre mládež Tátoš a človek Ľudo Ondrejov napísal 

v Martine. Kniha vyšla v roku 1933 v Učiteľskom nakladateľstve slovenskom 

U NÁS v Bratislave ako 10. zväzok edície Máj (SNB SNK v Martine). 

 V rozhovore s L. Dedinskou autor o genéze knihy povedal: „Prácu 

Tátoš a človek som napísal pod otriasajúcim dojmom zodratého koňa, ktorého 

gazda vyhnal na pusté záhumnie, lebo už ani pre šarhu nebol dobrý. Práve sa 

chystám prepracovať ju  a znova  dať  do  tlače“  (1961, s. 181). Aj podľa J. 

Poliaka Ondrejova próza Tátoš a  človek bola „inšpirovaná pohľadom na 

vraky starých koníkov, odohnaných bezcitnými majiteľmi. Predstava takto 

„odmeneného“ koňa družila sa v básnikovej fantázii s obrazom robotného 

človeka, ktorý mal pre pána cenu len dovtedy, kým vládal hrdlačiť “ (1960a,   

s. 152).   
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O zlatej jaskyni (1935)                                                                                                         

Aj v poradí tretiu knihu pre deti O zlatej jaskyni  Ľudo Ondrejov 

napísal v Martine. Kniha vyšla v roku 1935 vo vydavateľstve Učiteľské 

nakladateľstvo U NÁS v Bratislave (SNB SNK v Martine).  

O genéze jej vzniku sme sa z dobového materiálu viac nedozvedeli. 

 

Africký zápisník (1936), Horami Sumatry (1936), Príhody v divočine (1940) 

 Ide o tri cestopisné knihy, ktoré autor venoval detskému čitateľovi. 

Africký zápisník vyšiel v roku 1936 v edícii Matice slovenskej v Martine 

Dobré slovo ako 38. zväzok, jeho druhé vydanie vyšlo v roku 1946 opäť 

v spomínanej edícii ako 38. zväzok (SNB SNK v Martine). Druhý cestopis 

Horami Sumatry vyšiel v roku 1936 v edícii Matice slovenskej v Martine 

Dobré slovo ako 42. zväzok (SNB SNK v Martine). Tretia cestopisná kniha, 

ktorú autor napísal v Martine, Príhody v divočine vyšla v roku 1940 

v Bratislave v edícii nakladateľstva Jána Horáčka Knihy pre mládež ako jej 2. 

zväzok a v roku 1948 vo vydavateľstve Práca v Bratislave (SNB SNK 

v Martine). Triptych dobrodružných cestopisov Príhody v divočine vyšiel 

v roku 1956 vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave, v roku 1958 vo 

vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave v edícii Krídla a v roku 1960 

vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave  (SNB SNK v Martine).   

 Ondrejovova voľba dobrodružno-cestopisného žánru mala prozaické 

dôvody. Autor ich objasňuje v rozhovore s L. Dedinskou: „Túžil som cestovať 

po cudzích vzdialených krajoch a napísať o nich niečo nové pre mládež. 

Cestovať som nemohol, nuž hľadal som si náhradu. Po preštudovaní materiálu 

o národoch, podnebí, zvieratách a rastlinstve tropických krajov som napísal 

Africký zápisník, Sumatru a Príhody v divočine“ (1961, s. 181).  Podľa  J. 

Poliaka Ondrejovovou hlavnou pohnútkou k napísaniu cestopisov bola 

„vnútorná potreba spisovateľa aspoň vo fantázii zaletieť do krajov, kde ľud 
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i príroda  žijú  svoj  detský  vek,   nezasiahnutý   pachom   civilizácie“  (1960a, 

s. 152). 

 

Zbojnícka mladosť (1937)  

 Kniha Zbojnícka mladosť, napísaná počas Ondrejovovho pobytu 

v Martine, vyšla v roku 1937 v edícii Matice slovenskej v Martine v Knižnici 

Slovenských pohľadov ako jej 47. zväzok. A. Mráz na margo vydania 

Zbojníckej mladosti  poznamenal, že kniha aj napriek hlavnému detskému 

protagonistovi a  uplatnenému detskému aspektu nevyšla v matičnej edícii 

kníh pre deti a mládež Dobré slovo, ale v edícii kníh pre dospelých  a  ani 

svojimi ilustráciami nevyvolávala  dojem,  že je to  kniha  pre  deti  a  mládež  

(1937b, s. 4).  Z archívneho materiálu o Ľudovi Ondrejovovi sme sa dozvedeli, 

že v  roku 1938 Krajinský výbor v Bratislave na návrh odbornej poroty udelil 

spisovateľovi za román Zbojnícka mladosť výročnú umeleckú cenu 

Slovenskej krajiny (ALU SNK v Martine; tiež anonymný autor, Slovenský 

denník, 21, 1938, č. 124, s. 5). V roku 1946 vychádza druhé vydanie románu 

(SNB SNK v Martine).  

 Kniha Zbojnícka mladosť vyšla ešte v roku 1949 vo vydavateľstve 

Tatran v Bratislave v edícii Prameň a v roku 1951 vo vydavateľstve Slovenský 

spisovateľ v Bratislave v edícii Pôvodná tvorba ako 6. zväzok (SNB SNK 

v Martine). V roku 1953 vychádza Zbojnícka mladosť po prvý raz ako čítanie 

pre mládež, a to v Slovenskom nakladateľstve detskej knihy v Bratislave 

v edícii Knižnica strednej školy ako 30. zväzok a v rokoch 1957  a 1961 vo 

vydavateľstve Mladé letá v  Bratislave v edícii Školská knižnica, čítanie pre 8. 

ročník, s doslovom od Jána Poliaka (SNB SNK v Martine). V roku 1956 vyšla 

Zbojnícka mladosť ako prvý diel tzv. vrchárskej trilógie Slnko vystúpilo nad 

hory v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry v Bratislave v edícii Naša 

tvorba ako 11. zväzok s doslovom od Jána Poliaka. Jej druhé vydanie vyšlo 
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v roku 1960 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave v edícii 

Pôvodná próza tiež s  doslovom od Jána Poliaka (SNB SNK v Martine).  

 Ľudo Ondrejov za svojho života poskytol najviac informácií práve 

o vzniku spomínaného románu Zbojnícka mladosť. V článku Ako som písal 

Zbojnícku mladosť napríklad objasnil, čo ho viedlo k napísaniu knihy:  

„Predovšetkým mal som na mysli prácu, ktorá by čitateľa osviežovala, 

oslobodzovala od ťarchy každodennosti, odhalila mu skryté krásy jeho 

najbližšieho okolia, a tým zmnožila jeho životné radosti.“ Autor túžil „napísať 

knihu tak, aby si ju čitateľ zaradil medzi svoje príjemné pamiatky. Neodhodil 

by ju, keď ju bol prečítal, ale – pri sťahovaní – prenášal by si ju z bytu na byt 

s obrázkami, husľami a fajočkou. Takúto knihu som chcel teda napísať “ 

(1937, s. 208). Z článku sme sa dozvedeli aj to, ako autor postupne 

zhromažďoval  materiál na písanie knihy a aký blízky bol jeho vzťah k 

mládeži: „Keďže postavil som si úlohu napísať knihu o mladosti, bolo treba 

stať sa znova takým mladým, ako je hrdina Jerguš Lapin. Nájsť jeho spôsob 

myslenia, nazerania na veci a jeho spôsob hovorenia. Bolo treba skamarátiť sa 

s mládežou vo veku Jerguša Lapina, študovať ju a počúvať spoza plota, tajne 

jej slobodné hovory. Potom bolo treba nájsť svet slnka a radosti, ktorý túto 

mládež ovíja. Venoval som sa teda mladým i najmladším, zhováral som sa 

s nimi a pozoroval ich, keď nevedeli o tom. Pozoroval som svet vtákov, kvetov 

a stromov, svet potokov a hrajúcich sa lúčov slnečných, ktorý je svetom 

mladých. Počúval som spev žiab za mesačných večerov. Hľadieval som na hry 

a nesváry mládeže, a kde-tu vyslovené slovíčko alebo drobnú udalosť som si 

poznačil“ (1937, s. 209).    

Na základe štúdia dostupných archívnych materiálov konštatujeme, že 

Ľuda Ondrejova téma knihy veľmi oslovila a za impulz, bez ktorého by 

knihu nenapísal, sám autor označil „búrlivú noc po ťažkom daždi, pod jej 

tmavými krídlami, v hukote vetra, mal sa narodiť malý zbojník Jerguš Lapin“  

 30



(1937, s. 210). Po tejto noci sa Ondrejov pustil do práce a písal jednu 

kapitolku za druhou: „niektorá hovorila o tmavých nociach, iná o jarných 

dňoch, keď sa slnko smeje a vtáča – spievajúc – do neba pozerá. A tak to šlo až 

do konca“  (1937, s. 210). Ľudo Ondrejov si na toto tvorivé obdobie spomínal 

takto: „Za šesť týždňov napísal som celú knihu, akoby v horúčke, od včasného 

rána až do hlbokej noci. Potom som si ľahol spať a keď som nasledujúceho 

rána čítal rukopis, hej, ani som nechcel uveriť žeby som niečo podobného bol 

napísal. Len rukopis mi to potvrdil. Nuž vidíte, prišlo to na mňa ako horúčka. 

Keď som knihu dopísal, bol som šťastný, ako nikdy predtým pri nijakej inej 

knihe“(1940/1941, s. 4).  

Ondrejov mal síce v úmysle napísať knihu „naplnenú slnkom 

a radosťou“ od začiatku až do konca, ale v závere svojich spomienok sa 

priznáva, že sa mu to celkom nepodarilo: „Miestami vkradlo sa mi do smiechu 

i trochu smútku. Ale to iste nebude chyba,  ani  život  mladých  nie  je  len  

samý  smiech“  (1937, s. 210). Smútok sa prejaví u hlavného hrdinu Jerguša 

Lapina po tom, čo po precítení krás a harmónie prírodného sveta spoznáva aj 

svet ľudí z dedinského i mestského prostredia. Záver románu Zbojnícka 

mladosť podľa Ondrejova vypovedá o tom, ako osobná negatívna skúsenosť 

so svetom ľudí v meste, v ktorom niet „nijakej radosti“  (1937, s. 210), prináša 

hlavnému hrdinovi poznanie, že mu je mestské prostredie cudzie, chladné, až 

nepriateľské: „A ako kráčal z nohy na nohu, ako sa vzďaľoval mestu, za 

každým krokom väčšmi zatínal zuby, väčšmi stískal vykĺbenú ruku. Z tvári 

zmizli všetky znaky radostného detstva. Ono umieralo – náhle a nevrátne. A ku 

kolibe miesto dieťaťa blížil sa zatrpknutý tvor s bičom tvrdosti na tvári“ (1978, 

s. 314 – 315). 

 V závere článku Ako som písal Zbojnícku mladosť sa autor vyznal, 

že  Zbojnícka mladosť  ho  „oslobodila a rozradostila, i zjavila mi mnohé 

doteraz skryté krásy“ (1937, s. 211). V rozhovore s L. Dedinskou sa Ľudo 
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Ondrejov priznal, že knihu zaradil do svojej skrinky medzi svoje obľúbené 

predmety a bral si ju so sebou pri každom sťahovaní. „Všetky postavy 

v Zbojníckej mladosti sú moji priatelia. Niektorí umreli, niektorí ešte žijú. 

Napríklad Paľo Stieranka sa volá Paľo Truban. Pastierik žije v Uľanke pri 

Banskej Bystrici a má osem dcér. Je zdravý a chystám sa, že ho navštívim. 

Rudko Červenák umrel, Maťo Kliešť-Horúci žije v Bratislave, Škuliba 

v Martine, a je dobrý otec a priateľ ľudí. Postavy a dej sú skutočné. Jerguš je 

sústredením dobrých vlastností všetkých týchto mojich priateľov z detstva“ 

(1961, s. 181).  Na otázku L. Dedinskej, či sa Zbojnícka mladosť stane takou 

obľúbenou knihou aj pre jej čitateľov, autor odpovedal: „... ja nemám slova. 

Na túto otázku odpovedia čitatelia sami!“ (1937, s. 210 – 211).    

 O svojej druhej knihe s Jergušom Lapinom Ľudo Ondrejov napísal: 

„Táto druhá knižka s hrdinom Jergušom Lapinom je práca samostatná, od 

predošlej nezávislá. V prvej naznačil som budúcnosť živelného chlapca, 

dieťaťa vrchovskej prírody; zaviazal som sa tým sledovať ho i v jeho mužnom 

veku. Tak vznikla táto druhá kniha. A po krátkom odstupe chystám sa napísať 

o ňom ešte tretiu knihu“  (1937/1938, s. 5).  Ondrejovove romány Jerguš 

Lapin a Na zemi sú tvoje hviezdy podobne ako prvé štyri vydania románu 

Zbojnícka mladosť boli adresované  dospelému čitateľovi.    

 Podľa J. Poliaka vzniku Ondrejovovej Zbojníckej mladosti 

predchádzali neutešené dobové pomery v 30. rokoch 20. storočia (hospodárska 

kríza a predzvesť novej svetovej vojny), z ktorých spisovateľ nenachádzal 

reálne východisko. Návratom do detstva a mladosti sa v Zbojníckej mladosti 

usiloval vytvoriť „protipól skutočnosti práve prežívanej, protipól náladám 

smútku a rezignácie.“ Ondrejov to podľa J. Poliaka dosiahol tým, že do centra 

dejov postavil detské postavy. „Vo svete detstva a vrchovského života, tak ako 

si ho evokovala a  fantáziou primaľovala jeho obrazotvornosť, našiel potešenie 

a uvoľnenie. A potešenie  chcel svojím dielom spôsobiť aj čitateľom“ (1960a, s. 
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153). Na paralelu medzi Ondrejovovým prežívaním doby a vznikom jeho 

Zbojníckej mladosti  poukázal aj E. Weidler: „Ondrejov ako realista – i keď 

vcelku živelný – neobišiel tieto fakty. Svet opojenia a detských radostí sa 

križuje s trpkým poznávaním princípov vykorisťovateľskej spoločnosti“ (1961a, 

s. 5). 

 

Keď pôjdeš horou (1963) 

 Posledná rozprávková kniha o lesných stromoch Keď pôjdeš horou, 

ktorú Ondrejov venoval najmenším čitateľom, vyšla knižne až po autorovej 

smrti v roku 1963 (SNB SNK v Martine).  

 O jej genéze sme v dobovom archívnom materiáli nenašli viac 

informácií.    

 

 Pri skúmaní Ondrejovovej cesty k literatúre pre deti a mládež sme 

dospeli k poznaniu, že spisovateľov záujem o detskú tvorbu vyplynul celkom 

spontánne z autorovho citlivého vnímania dobových spoločensko-politických 

pomerov.  Ľudo Ondrejov túžil po harmónii vzťahov medzi ľuďmi a  prírodou, 

no v objektívnej skutočnosti ju nenachádzal. Oživovaním zážitkov z detstva, 

dojímavého vzťahu k prírode, pozorovaním čistoty a úprimnosti detského veku 

v knihách pre mládež Ondrejov nachádzal uspokojenie a mohol prežívať 

radostné chvíle. Bol to  jeho spôsob, ako sa prihovoriť dobovej i  budúcej 

mladej generácii.   

 Napriek tomu,  že  dobový  materiál  nám  neponúkol  veľa informácií  

o  genéze Ondrejovových kníh pre deti a mládež, usudzujeme, že za hlavné 

podnety k detskej tvorbe môžeme považovať najmä autorov blízky vzťah 

k deťom a spomienky na vlastné detstvo. Inšpiráciu autor nachádzal aj 

v každodennom živote, v kontakte s ľuďmi a pozorovaním ich vzťahu 

k prírode, predovšetkým k zvieratám. Získali sme poznanie, že na Ondrejova 

 33



dokázala veľmi emotívne zapôsobiť vždy taká udalosť, ktorá bola spojená 

s nespravodlivosťou, neľudským zaobchádzaním alebo inou porobou človeka 

či zvieraťa. Svoj protest proti nehumánnym pomerom a  neľudskému 

zaobchádzaniu s človekom i darom prírody autor vyjadril aj v knihách pre 

detského čitateľa.     

 O Ondrejovovom výbere pestrých žánrov pre  detskú tvorbu nie sú 

zmienky v dobovom archívnom materiáli. Môžeme uvažovať o tom, že sú 

späté s autorovým tvorivým naturelom. Vo všetkých žánroch však pozorujeme 

prelínanie jeho vysnívaných predstáv a krutej reality, striedanie rozprávkových 

a poviedkových motívov, pri zobrazovaní ktorých je u Ondrejova vždy v 

popredí túžba po harmónii v živote človeka i v prírode.   
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